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Acta n.º 29/2010 
 

 

 

 

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez, no Edifício-sede 

do Município de Leiria, sito no Largo da República, desta cidade, reuniu ordinariamente 

a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o Senhor Presidente e os 

Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado, Gonçalo Nuno Bértolo 

Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, António Carlos Batista Martinho Gomes, Blandina 

da Conceição Rodrigues de Oliveira, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Isabel 

Maria de Sousa Gonçalves, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães e Carlos 

Manuel Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança.  

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Reis, Assistente Técnica. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos o Senhor Presidente deu início à reunião com a 

seguinte ordem de trabalhos:  
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2.2.1. Pagamentos ....................................................................................................... 11 
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Ponto três ........................................ ............................................................................ 12 
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Regueira de Pontes ...................................................................................................... 16 
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  Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Vereadora Filipa Alves 

 

A Senhora Vereadora Filipa Alves comentou que todos os elementos que lhe 

foram facultados no âmbito da candidatura ao RUCI não incluíam a aprovação formal 

da mesma, ao que o Senhor Presidente  respondeu que ainda não havia resposta. 

 

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho 

 

O Senhor Vereador José Benzinho , na sequência da tomada de conhecimento 

pelos órgãos sociais, e no âmbito do requerimento entregue pelos deputados do CDS-

PP que se intitulava «Deputados do CDS-PP questionam a Câmara Municipal sobre o 

aumento de ordenados», solicitou que lhes fossem também entregues esses mesmos 

dados, ao que o Senhor Presidente  respondeu que o requerimento citado ainda não 

tinha chegado e que após a sua recepção dariam conhecimento das informações. 

 

 

 Ordem do dia   

 

 

Ponto um 
��������   
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Auditoria externa à Câmara Municipal 

DLB N.º 1683/10  | O Senhor Presidente  comunicou que estavam presentes o Dr. 

Azevedo Rodrigues e a sua equipa que executou a auditoria, e cujo relatório foi 

distribuído na semana anterior a cada um dos Senhores Vereadores para análise e 

exposição de dúvidas. 

O Senhor Presidente  passou a palavra ao Dr. Azevedo Rodrigues que 

apresentou as principais conclusões do trabalho executado no âmbito da avaliação dos 

procedimentos financeiros no período compreendido entre 2006 e 2009 e o apuramento 

da situação financeira do Município à data de inicio do actual órgão executivo. 

O Senhor Presidente  informou que foi dado a conhecer o presente relatório à 

anterior Presidente da Câmara Municipal, que lhe enviou o contraditório e cujo teor se 

transcreve: 

« Algumas notas sobre a auditoria às contas e proce dimentos (2006/2009) 

do Município de Leiria 

Analisado o relatório da auditoria que o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria teve a amabilidade de me remeter, e sem a preocupação de me ocupar com 

questões de pouca ou nenhuma relevância, tenho que manifestar estupefacção perante 

algumas das respectivas conclusões. 

1 – No que respeita ao endividamento líquido, e perante o referido no relatório, é 

essencial sublinhar o seguinte: 

O endividamento líquido sempre foi calculado de acordo com o previsto na Lei 

das Finanças Locais; sendo esse cálculo da responsabilidade da Direcção-Geral das 

Autarquias Locais, e por ela divulgado. Daí que à data de 31 de Dezembro de 2009, o 

Município de Leiria tinha capacidade para se endividar em mais de 51.535.140,75 

euros. 

É, por isso, dificilmente compreensível como os auditores chegaram a uma 

conclusão de endividamento excedido. Estamos perante um caso em que meras 

opiniões pessoais se tenham de sobrepor à Lei. 

Lembro também que, actualmente, face às restrições impostas nos vários 

orçamentos de Estado, todo e qualquer Município só pode recorrer ao crédito para 

situações excepcionais (entre elas obras cofinanciadas por fundos comunitários) e com 

autorização expressa do Senhor Ministro das Finanças. 

2 - O registo do património da empresa LeiriaPolis transferido para o Município 

aquando da extinção daquela sociedade foi feito em sintonia com a sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas que (ainda hoje) certifica as contas do Município. Tendo 

em conta a especificidade da situação que envolveu o funcionamento das sociedades 

Polis, foram, à data, ouvidos também outros especialistas nacionais da área da gestão 
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financeira municipal, que unanimemente concordaram com a adequabilidade da 

solução adoptada.  

3 - Quanto às participações sociais do Município em outras entidades, o critério de  

valorimetria adoptado foi até 2009 o do ‘valor contabilístico’ preconizado pelo POC. 

Deste modo o Município cumpriu rigorosamente os critérios de valorimetria 

estabelecidos para o efeito. 

Ao contrário do que se afirma no relatório, não há um método único para o registo 

destes bens. Tendo o Município agido correctamente nestes períodos, é ilegítimo fazer 

o exercício patente a página 58, sendo portanto abusivas as conclusões extraídas a 

partir dele. Realço que o método utilizado foi implicitamente aceite pela Inspecção-

Geral de Finanças quando auditou estes períodos.  

4 - Reconheço a existência de atrasos quanto à transferência do imobilizado em curso 

para imobilizações corpóreas. Atrasos esses explicáveis pela recente introdução do 

POCAL e pela enorme quantidade de bens a inventariar. Concluir da forma como se lê 

no relatório é, na minha opinião, um exercício de contabilidade criativa, uma vez que se 

limitam a estimar o impacto das eventuais amortizações destes bens nos resultados 

sem cuidar de fazer exercício semelhante para estimarem o valor dos muitos bens do 

activo que ainda não foi possível inventariar (quiçá de valor muito superior). Ou até um 

exercício de reavaliação dos bens do imobilizado.  

Pelo que antecede, são completamente indevidos os p retensos ajustamentos às 

demonstrações financeiras bem como as conclusões qu e daí decorrem. 

Relativamente a outras situações referidas no relatório da auditoria, não posso deixar 

de comentar ainda o seguinte:  

- Os procedimentos adoptados para a realização de despesas, incluindo todos os 

concursos, foram sempre feitos no quadro da Lei e de acordo com as condições 

económicas concretas.  

-  Relativamente à referência a obras sem cabimentação, isso apenas foi adoptado por 

motivos absolutamente excepcionais, como por exemplo no caso da criação de uma 

faixa de estacionamento junto ao colégio da Cruz da Areia em cumprimento de normas 

de segurança definidas para os estabelecimentos de ensino. Situação perfeitamente 

excepcional, de interesse público e conhecida, cujos fundamentos foram à época 

devidamente explicados à Câmara e à Assembleia Municipais.  

- Lembro a existência do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo e do 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, instrumentos normativos que regulam a 

atribuição de apoios ao desporto e à juventude, o que evidencia que o montante mais 

significativo dos apoios concedidos era devidamente enquadrado por aquelas normas. 

- Estranho a referência a uma hipotética dívida à empresa António Emílio Gomes & 

Filhos, Lda, quando o Município não reconhece a existência de qualquer dívida. O que 
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existe é um pedido de indemnização daquela empresa, ao qual não foi reconhecida 

fundamentação.  

- Os apoios às Obras Sociais do Pessoal da CML foram concedidos a coberto de um 

despacho do Secretário de Estado das Autarquias Locais, na sequência da Lei do 

Orçamento do Estado para 2007. 

Por fim, não posso deixar de lembrar que as contas do Município de Leiria vêm 

sendo legalmente certificadas por uma sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas desde o ano de 2007, inclusive.  

Leiria, 29 de Novembro de 2010  

Isabel Damasceno Campos» 

*** 

O Senhor Vereador José Benzinho  agradeceu a apresentação do Dr. Azevedo 

Rodrigues e da sua equipa.   

O Senhor Vereador José Benzinho fez algumas considerações, e como 

questão prévia, recordou-se do aparecimento de notícias sobre a auditoria na 

comunicação social local no último fim-de-semana, colocando em causa a reserva com 

que este tipo de assuntos deve ser tratado antes da sua apresentação e as relações de 

confiança que devem existir entre todos os membros da vereação. Por isso, é 

imperioso que o Senhor Presidente da Câmara determine a abertura de um inquérito 

com o objectivo de apurar “qual a fonte que tornou público o, ou parte, do documento” 

(Diário de Leiria, 29/11/2010). 

Dito isto e antes de outras considerações, gostaríamos de questionar o Senhor 

Presidente: 

i. Os responsáveis técnicos à época e actuais conhecem o Relatório de Auditoria? 

Desde quando? Qual a sua opinião? 

ii. A Câmara entregou ao Revisor Oficial de Contas (ROC) /Fiscal Único da Câmara 

Municipal o Relatório de Auditoria às Contas e Procedimentos? Em que data? 

Qual a opinião emitida pelo ROC? Existe alguma razão que justifique a sua 

ausência nesta reunião de Câmara? 

iii. Qual a justificação para a distribuição e apresentação deste Relatório apenas 

agora quando é sabido que se trata de um documento com data de 30 de Junho 

de 2010? 

Sem pretender apreciar tecnicamente o Relatório, tarefa que compete aos profissionais 

da especialidade e, quiçá, aos órgãos de controlo da Ordem dos ROC e ao Conselho 

Nacional de Supervisão de Auditoria, registam-se, contudo, os seguintes aspectos: 

1. O cálculo do endividamento líquido da Câmara é efectuado ao invés do que está 

previsto na Lei e é aceite pela Direcção-geral das Autarquias Locais, entidade 

que divulga publicamente no seu sítio na Internet a evolução do endividamento 

líquido, por Município e instituições de controlo financeiro; 
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2. Pese embora se saiba que os registos foram efectuados seguindo as melhores 

opiniões técnicas existentes à época, não se reconhece como adequada a 

transferência do património da LeiriaPolis para o Município; 

3. No elenco das não-conformidades surgem referências, por exemplo, a obras 

que foram realizadas sem que se encontrassem cabimentadas, sendo a 

autorização da abertura do procedimento posterior ao início das obras. 

Estamos, certamente, todos de acordo sobre a necessidade de evitar este tipo 

de situações, apesar de sabermos que ocorrem situações urgentes e 

excepcionais. Talvez tenha sido este o motivo para justificar que o actual 

executivo tenha concretizado os procedimentos relativos à intervenção em 

Fevereiro último na Av. Heróis de Angola desta cidade, apenas tenham ocorrido 

em Abril, ou seja, mais de dois meses depois; 

4. No âmbito das recomendações sugere-se o recurso a outro tipo de 

procedimentos que não o ajuste directo sem se colocar em causa a sua 

legalidade. As circunstâncias e o respeito pela Lei devem, sempre, pautar as 

opções de quem tem que decidir, o que, seguramente justifica a aquisição dos 

serviços para realização da Auditoria às Contas e Procedimentos para os 

exercícios de 2006 a 2009, por ajuste directo; 

5. Sobre os designados pontos fracos, identificados neste Relatório desejamos 

saber se  já foram corrigidos, quando e como, aguardando, por isso, a 

respectiva informação; 

6. Por fim, registamos com satisfação que foram identificados vários pontos fortes, 

esperando que a “maioria” evidencie capacidade e vontade para os manter e 

reforçar. 

Mesmo não compreendendo nem concordando com as conclusões apresentadas no 

Relatório de Auditoria às Contas e Procedimentos – Exercícios de 2006 a 2009, é 

chegada a hora de o Senhor Presidente da Câmara e a sua maioria deixarem de 

atribuir culpas aos antecessores. Corrijam o que acham que pode e deve ser 

melhorado. Aprofundem e melhorem as muitas coisas boas que encontraram. 

Mesmo considerando que, passado mais de um ano sobre o início de funções deste 

executivo é cada vez mais evidente a ausência de um pensamento estratégico para o 

concelho de Leiria e a manifesta incapacidade de liderança, a responsabilidade para 

governar o Município é do Senhor Presidente da Câmara e da sua maioria. Não se 

demitam dessa vossa obrigação! 

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães  referiu que, tal como a Dra. Isabel 

Damasceno, também ela fez parte do anterior executivo, e realçou que, para ela, 

aquele relatório traduzia a opinião dos auditores, evidenciando questões formais e não 

de substância o que equivalia a dizer, que não estavam perante questões de 

legalidade, mas sim, e voltava a repetir meras opiniões daquela equipa de auditores. 
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Mais disse que, se tivesse sido consultado o Revisor Oficial de Contas do 

Município, algumas das situações que foram espelhadas poderiam ter tido outro 

enquadramento, nomeadamente no que respeitava à LeiriPolis e à sua introdução e 

classificação do imobilizado. Esta questão foi tratada, em termos contabilísticos, de 

acordo com a opinião do Revisor Oficial de Contas e de outros especialistas na matéria. 

Reforçou ainda, o aspecto a que o Senhor Vereador José Benzinho fizera referência, 

esperando que este dia fosse um marco para esquecer o passado e «virar a página» e 

que a actual equipa e o executivo começassem a olhar o futuro e enfrentassem os 

desafios de frente. 

O Senhor Presidente replicou que, de uma vez por todas, o Senhor Vereador 

José Benzinho não se preocupasse com o presente e com o futuro por eles. 

Infelizmente, também não podem esquecer o passado e toda a herança recolhida. O 

diagnóstico estava mais do que fundamentado, e não fora necessário esta auditoria 

para se aperceberem das situações que bloqueavam o desenvolvimento da actividade 

normal desta autarquia. 

Mais realçou que, entretanto viria o relatório da Inspecção-Geral das Finanças, e 

depois gostaria de saber as existem diferenças de interpretação. 

Para finalizar, o Senhor Presidente  afirmou que não era possível, com os 

bloqueios de natureza financeira esquecer o passado, quando no presente existiam 

constrangimentos decorrentes de situações e de decisões que lesaram o interesse 

municipal, mas ninguém estava mais interessado em ir para a frente do que eles, e 

portanto, era natural que se invocasse o passado.  

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  questionou a equipa de auditoria sobre 

determinados assuntos, nomeadamente: 

—  se analisaram os concursos e os ajustes directos que foram realizados no área da 

Educação, referentes às Actividades de Enriquecimento Curricular e às refeições. 

Um dos elementos da equipa de auditoria respondeu que recolheram uma amostra e 

foi com esta que trabalharam, não estando presentes nesta amostra concursos ou 

ajustes directos da área da Educação; 

—  relativamente ao endividamento líquido, e à operação  realizada em passar o 

empréstimo da Leirisport, EM para uma situação de participação financeira  gostaria 

de saber se o empréstimo se mantinha e qual era a situação do endividamento 

líquido. A resposta da equipa de auditoria foi que a manter-se o empréstimo à 

Leirisport, EM seria uma situação mais complexa a, que influenciava o 

endividamento. 

O Senhor Vereador Gonçalo Lopes  comentou que se assistiu, da parte da 

oposição, a um desafio muito importante, um desafio que desde o primeiro dia estavam 

a abraçar – esquecer o passado – mas, infelizmente, os 87 milhões de euros de dívidas 

estavam sempre presentes, perguntando à oposição se tinha alguma proposta para os 
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corrigir, porque a governação tinha esse objectivo – endireitar as contas da Câmara 

Municipal de Leiria. Não entravam numa política de facilitismo mas numa política de 

rigor, algo que não existiu no passado e agora inviabilizava o futuro do nosso Concelho. 

Finalizou, dizendo que era muito fácil lançar o desafio para esquecer o passado, 

mas infelizmente tinham de conviver com ele todos os dias. A oposição ainda não 

percebeu, que a intenção não era demitirmo-nos das nossas funções, porque 

respeitamos a democracia e no voto do povo. 

 

 

Ponto dois 
��������  DE P A R T A M E N TO  A D M IN IS T R A T IV O E  F IN A N C E I R O  

 

2.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados co m a Divisão Administrativa 

2.1.1. Cedência de mobiliário eleitoral às Juntas d e Freguesia para as eleições do 

Presidente da República em 2011 

DLB N.º 1684/10  | As eleições, para o Presidente da República, foram marcadas para o 

dia 23 de Janeiro de 2011. A Direcção-Geral da Administração Interna não prevê para 

estas eleições a distribuição de mobiliário eleitoral, e por isso é fundamental proceder à 

manutenção do mesmo da responsabilidade das Câmaras Municipais.  

Considerando a necessidade de apoiar as Juntas de Freguesia na substituição 

de 26 urnas de voto e de 24 Câmaras de voto distribuídas da seguinte forma: 

Freguesia  Urnas  Câmaras de voto  

Bidoeira de Cima 2   

Boa Vista 2 2 

Maceira 9 9 

Monte Real 2 2 

Monte Redondo  4 4 

Regueira de Pontes 2 2 

Souto da Carpalhosa 5 5 

Total  26 24 

Considerando o apertado calendário eleitoral e a conjuntura económica actual. 

A solução mais vantajosa para o Município de Leiria consiste na reparação das 

urnas e na construção de câmaras de voto. Para este apoio vai ser necessário adquirir 

determinados materiais não existentes em armazém com um custo estimado de 

€3.000,00 com IVA incluído: 

UN MATERIAIS  CÓDIGO 
ARTIGO 

76 TUBO AÇO QUAD 20X20X1,5mm 192704037 

36 CHAPA ZINCOR 250X125 Nº 18 192703052 

203 DOBRADIÇA LATAO REF.ª5001 30204015 
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Ao material referido deverá ser acrescentado o valor estimado de €1.000,00 

para a mão-de-obra . 

Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na 

alínea b), do n.º 6, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei n.5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorize o apoio às Juntas de Freguesia 

através da reparação de 26 urnas de voto e execução de 24 câmaras de voto. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

autorizar o apoio às Juntas de Freguesia através da reparação de 26 urnas de voto e 

execução de 24 câmaras de voto. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4285/20, de 25 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.Análise dos seguintes assuntos relacionados com  a Divisão Financeira 

2.2.1. Pagamentos 

DLB N.º 1685/10 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo 

Senhor Presidente no período de 10 a 23 de Novembro de 2010, correspondente às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 828, 915, 916, 917, 919, 921, 924, 925, 928, 

929, 930, 932, 933, 936, 937, 944, 962 a 968, às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 

8752, 8753, 8836, 8874, 8878, 8881, 8883, 8896, 8900, 8936, 8939, 8989, 9004, 9103, 

9107 a 9110, 9112, 9113, 9116, 9117, 9324, 9325, 9327, às ordens de pagamentos de 

Facturas n.ºs: 5114, 7146, 7174, 7542 a 7550, 7552, 7553, 7783, 7882, 7911, 7912, 

8010, 8064, 8067, 8071, 8146, 8203, 8275, 8284, 8411, 8417, 8418, 8589, 8597, 8619  

a 8624, 8628, 8632, 8632  a 8636, 8638, 8639, 8642, 8644, 8648, 8654, 8662, 8664, 

8672, 8678 a 8684, 8696, 8697, 8698, 8706 a 8708, 8710, 8712 a 8714, 8717, 8719, 

8721, 8722, 8723, 8725, 8726, 8729, 8734, 8742, 8744, 8749 a 8751, 8759, 8763, 

8769, 8772, 8781 a 8793, 8796, 8799, 8800, 8803, 8804, 8806 a 8808, 8810, 8811, 

8825, 8827 a 8830, 8833, 8834, 8837, 8839 a 8873, 8875 a 8877, 8879, 8880, 8882, 

8884 a 8895, 8897 a 8899, 8901 a 8907, 8909 a 8914, 8916 a 8933, 8937 a 8938, 8940 

a 8944, 8946 a 8952, 8954, 8958 a 8971, 8973 a 8975, 8977 a 8988, 8990, 8991, 8997 

a 9003, 9005 a 9024, 9026, 9028 a 9039, 9041 a 9047, 9049 a 9058, 9060 a 9091, 

9098, 9101, 9104, 9114, 9115, 9123, 9141, 9142, 9145, 9147, 9149, 9157, 9159, 9161, 

9163, 9165, 9166, 9168 a 9174, 9176 a 9232, 9234 a 9237, 9240, 9241, 9244, 9248 a 

9250, 9259, 9262, 9263, 9264, 9265, 9267, 9268, 9269, 9270, 9277, 9283, 9288, 9294, 

9296 a 9298, 9301, 9306, 9307, 9313 a 9317, 9326, 9420, no valor total de 

€1.279.432,00.  

 



2168 (12) 
 

CMLeiria/Acta n.º 29, de 2010.11.30 

Im-DA-15-09_A0 

 

2.2.2. XXIV Modificação ao Orçamento e às Grandes O pções do Plano. Ratificação  

DLB N.º1686/10  | Presente a XXIV Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2010 que se consubstancia na 24.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa e na 21.ª Alteração ao Plano de Investimentos de acordo com 

as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do 

n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  maioria , com os votos de abstenção das Senhoras 

Vereadoras Neusa Magalhães e Isabel Gonçalves, e os votos contra dos Senhores 

Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino e Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-

Democrata, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 24 de Novembro, que 

autoriza a XXIV alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2010 com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €278.365,00 cada, e a 

XXIV Modificação ao Plano com inscrições/reforços e diminuições/anulações no 

montante de €145.115,00 cada.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2.3. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 1687/10  | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 23 de Novembro 

de 2010, apresentando um Total de Disponibilidades de €6.461.562,56, sendo de 

Operações Orçamentais €5.679.744,88 e de Operações de Tesouraria €781.817,68, 

que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  

 

 

Ponto três 
��������  D IV I S Ã O D E  PL A N E AM E N TO ,  OR D E N AM E N TO  E  ES TR A T É GI A  TE R R I T OR I A L  

 

3.1. Conversão da Comissão Técnica de Acompanhament o em Comissão de 

Acompanhamento, da revisão do PDM de Leiria 

DLB N.º 1688/10  | O Plano Director Municipal Leiria foi aprovado pela Assembleia 

Municipal, em 26 de Setembro de 1994, e ratificado pela Resolução do Concelho de 

Ministros n.º 84/95, de 4 de Setembro. 

A Câmara Municipal de Leiria deliberou, em 25 de Março de 1998, rever o Plano 

Director Municipal, sob a égide do Decreto-Lei n.º 69/90 de 2 de Março, que tinha como 

objectivo regular a elaboração, aprovação e ratificação dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território.  
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Verificados os requisitos estabelecidos no n.º 6, do artigo 6.º, do Decreto – Lei 

n.º 69/90, de 2 de Março, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 155/97, de 24 de 

Junho, foi constituída a Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) da revisão do 

PDM de Leiria publicada no Diário da República sob o despacho n.º 20479/98 (2.ª 

Série), de 24 de Novembro. 

No decorrer da revisão, aquele diploma legal foi revogado pelo Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão e Territorial (RJIGT), Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, o qual 

estabelece a simplificação de procedimentos associada à descentralização de 

competências para os municípios, nomeadamente no regime da comissão que 

acompanha o procedimento de revisão do plano director municipal.  

Ao abrigo do previsto no artigo. 75.º - A, n.º 8, do RJIGT, foi publicada a Portaria 

n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, que regula a constituição e o funcionamento da 

Comissão de Acompanhamento da revisão do Plano Director Municipal, e que 

incorpora o modelo de decisão em conferência de serviços, modelo este que permite a 

concertação de pronúncias e imprime maior celeridade ao processo de 

acompanhamento.  

Considerando as significativas alterações efectuadas ao regime de constituição, 

composição e funcionamento da Comissão de Acompanhamento (CA) da revisão do 

PDM, propõe-se a conversão da Comissão Técnica de Acompanhamento em Comissão 

de Acompanhamento, da revisão do PDM de Leiria, ao abrigo do Regime Transitório, 

regulamentado no n.º 2 do artigo 22.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, 

apresentando-se para tal a seguinte proposta de constituição: 

— Câmara Municipal de Leiria; 

— Assembleia Municipal de Leiria; 

— Câmara Municipal de Pombal; 

— Câmara Municipal de Ourém; 

— Câmara Municipal da Batalha; 

— Câmara Municipal da Marinha Grande; 

— Câmara Municipal de Porto Mós; 

— Câmara Municipal de Alcobaça; 

— Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro; 

— Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

— Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.; 

— Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.; 

— Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

— Direcção Regional da Economia do Centro; 

— REFER- Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.;  

— Turismo de Portugal, I.P.; 
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— EP - Estradas de Portugal, E.P.E.;  

— Administração da Região Hidrográfica do Centro; 

— Administração da Região Hidrográfica de Lisboa e Vale do Tejo; 

— Direcção – Geral de Energia e Geologia; 

— Autoridade Florestal Nacional 

— Direcção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

— Instituto Geográfico Português; 

— Direcção Regional de Educação do Centro; 

— Direcção Regional de Cultura do Centro; 

— Instituto do Desporto de Portugal, I.P.; 

— Instituto da habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.; 

— Administração Regional de Saúde do Centro, I.P; 

— Autoridade Nacional de Comunicação; 

— Instituto Nacional de Aviação Civil; 

— Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias; 

— PSP; 

— GNR; 

— Direcção Geral do Ensino Superior; 

— Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres; 

— Direcção – Geral do Armamento e Infra-estruturas da Defesa; 

— Base Aérea n.º 5 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 

2, do artigo 22.º, da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, deliberou por  

unanimidade promover a conversão da Comissão Técnica de Acompanhamento em 

Comissão de Acompanhamento, da revisão do PDM de Leiria, desencadeando o 

respectivo processo junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro (CCDRC). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2. Atribuição de topónimos na Freguesia de Maceir a 

DLB N.º 1689/10  | Presente, pela Comissão Municipal de Toponímia, a atribuição dos 

topónimos na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Maceira. 

AGLOMERADOS URBANOS DE VALE SALGUEIRO , DE POCARIÇA E DE MACEIRINHA NA 

FREGUESIA DE MACEIRA (ENT. 15320/2010, de 16 de Julho, ENT. 12807/2010, de 15 de 

Junho, e ENT. 20476/2010, de 10 de Outubro). 

Topónimo:  TRAVESSA DA RELVINHA: com início na Rua da Relvinha sem fim 

definido. Este topónimo tem uma extensão aproximada de 60m de comprimento, com 
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uma largura de 5m. O seu pavimento encontra-se com tapete betuminoso. Este 

arruamento encontra-se infraestruturado de rede de água, de rede de saneamento e de 

rede eléctrica. Este arruamento, ainda não tem numeração de polícia. 

Historial: Denominação proposta por ter uma bela vista panorâmica, sobre os campos 

do rio Lis. 

Topónimo:  TRAVESSA DA BALEIRA: com início na Rua da Baleira junto à moradia 

com o número de polícia 17 e com fim junto à moradia com o número de polícia 3 sem 

fim definido. 

Este topónimo tem um comprimento de 30m e uma largura de 3,60 m, 

encontrando-se o seu pavimento com camada de base de tout – venant, e com as infra-

estruturas de rede de água e de saneamento e de rede eléctrica. 

Historial: Denominação proposta por convergir para a Rua da Baleira. 

Topónimo:  RUA DOS OLEIROS: com início na Rua das Cerâmicas e sem fim definido. 

Este arruamento tem uma extensão de 90m de comprimento e uma largura de 7m, 

encontrando-se ainda em terra batida. O arruamento encontra-se infraestruturado com 

rede de água e saneamento e de rede eléctrica. 

Neste arruamento existem os números de polícia pares 2, 4 e 6 e os números 

de polícia ímpares 1 e 3. 

Historial: Denominação proposta em homenagem às olarias que antigamente ali 

existiram. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

aprovar, nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia ao abrigo da 

competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, o topónimo acima indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.3. Atribuição de topónimos na Freguesia de Monte Redondo 

DLB N.º 1690/10  | Presente, pela Comissão Municipal de Toponímia, a atribuição do 

topónimo na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a 

partir da solicitação da Junta de Freguesia de Monte Redondo. 

AGLOMERADO URBANO DE MONTE REDONDO NA FREGUESIA DE MONTE REDONDO (ENT 

21771/2010 de 27 de Outubro). 

Topónimo:  RUA SILVINO LOUREIRO RODRIGUES: com início na Estrada Nacional 

Nº.109 a sul, ao quilómetro 150,6 Km e sem fim definido. 

Este arruamento tem actualmente, uma extensão de 210m de comprimento com uma 

largura de 5,5metros. Encontra-se ainda com piso de terra batida, sendo que o seu 

início já se encontra com pavimentação betuminosa de 110m e ainda não tem infra-

estruturas. 
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Historial: Denominação proposta em homenagem ao jovem militar Silvino Loureiro 

Rodrigues, que faleceu em Angola, em serviço da pátria em 21 de Novembro de 1968. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

aprovar, nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia ao abrigo da 

competência prevista na alínea v) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, o topónimo acima indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

3.4. Oficialização do topónimo Rua Nossa Senhora de  Fátima na Freguesia de 

Regueira de Pontes 

DLB N.º 1691/10  | Presente, pela Comissão Municipal de Toponímia, a oficialização do 

topónimo na área do Município, para actualização do cadastro municipal. 

A elaboração da proposta da Comissão Municipal de Toponímia foi iniciada a partir da 

solicitação da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes. 

AGLOMERADO URBANO DE CASAIS /CHÃS NA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES (ENT 

23537/2010 de 22 de Novembro). 

Topónimo:  RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (deliberado em 02-06-1989): 

actualmente tem o seu início na Rua do Areeiro, junto à moradia do lado esquerdo com 

o número 79 e com fim na Rua da Pateira, no lugar de Chãs, junto à moradia do lado 

esquerdo, com o número de polícia 751. Este topónimo tem uma extensão de 666m de 

comprimento, com uma largura de 6,5m e encontra-se infraestruturada de rede de água 

e de rede eléctrica. A instalação de rede de saneamento está prevista, encontrando-se 

o seu pavimento asfaltado. 

A numeração de polícia, atribuída do lado esquerdo, desta rua é a seguinte: 79, 

325, 335, 443, 483, 497, 501, 517, 531, 547, 563, 673 e 751. A numeração de polícia 

atribuída do lado direito desta rua é a seguinte: 350, 376, 378, 442, 446, 488, 544 e 

706. 

Historial: Denominação proposta, em homenagem à imagem Peregrina de Nossa 

Senhora de Fátima, que passou por aquele lugar no ano de 1988- Ano Mariano, 

aquando da sua breve estadia nesta Freguesia. Por este motivo, desde esta data e 

momento que ficou conhecida entre os populares, como Rua Nossa Senhora de 

Fátima. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da competência 

prevista na alínea v) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade  aprovar este topónimo nos termos da proposta da 

Comissão Municipal de Toponímia o topónimo acima indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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3.5. Rectificação da denominação do topónimo «Rua d as Estradas» sito na 

Freguesia de Monte Redondo 

DLB N.º 1692/10  | Presente, pela Comissão Municipal de Toponímia, a proposta para 

rectificar a denominação do topónimo ” Rua das Estradas”, sita na Freguesia de Monte 

Redondo, deliberação n.º 651/10, acta n.º 11, de 11 de Maio. Assim onde se lê : Rua 

das Estradas, deverá ler-se : Rua dos Estradas.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

rectificar o topónimo nos termos da proposta da Comissão Municipal de Toponímia ao 

abrigo da competência prevista na alínea v) do n.º1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, o topónimo acima indicado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto quatro 
��������  D IV I S Ã O D E  J U V E N TU D E  E  ED U C A Ç Ã O  

 

4.1. Apoio a União Desportiva da Serra. Actividades  de Enriquecimento 

Curricular. Cedência de espaços 

DLB N.º 1693/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta de apoio 

relativamente à cedência de espaços para o desenvolvimento das Actividades de 

Enriquecimento Curricular: 

Considerando o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, que regulamenta as 

Actividades de Enriquecimento Curricular; 

Considerando os acordos de colaboração celebrados com os Agrupamentos de 

Escolas no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo de 

2010/2011; 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar no 

apoio às actividades complementares de projectos educativos, conforme preceitua a 

alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

Considerando que junto à Escola Sede do Agrupamento de Escolas e Jardins 

da Serra, existem recursos disponíveis de excelência (Pavilhão), propriedade da União 

Desportiva da Serra. 

Considerando a possibilidade de criação de condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento do programa, nomeadamente no que diz respeito à Actividade Física 

e Desportiva (AFD); 

Propõe-se a atribuição de uma verba de €1.962,00 (mil novecentos e sessenta e 

dois euros), relativamente à utilização do pavilhão polidesportivo para a prática de 

Actividade Física Desportiva, pelos alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo do Ensino 
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Básico de Santa Catarina da Serra, correspondente a 10h semanais, nos meses de 

Dezembro a Abril de 2011. 

Escolas  Agrupamento  Entidade 
Parceira 

Função  Comparticipação  

EB 1 Santa 
Catarina da Serra 

Santa Catarina da 
Serra 

União Desportiva 
da Serra 

Cedência de 
Espaço 

€1.962,00  

 

Classificação Económica  Valor a 
cabimentar 

Proposta de 
cabimento n.º 

Agrupamentos; Associações de Pais e 
Outros  

€1.962,00 € Montante a contemplar 
no Orçamento de 2011 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, em conformidade com o 

disposto nas alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade  aprovar a transferência acima referida. 

Mais deliberou  que as verbas sejam transferidas conforme se indica: 

Entidades  Março 2011  Total  

União Desportiva da Serra 1.962,00 € €1.962,00 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Componente de Apoio à Família. Interrupções le ctivas 

DLB N.º 1694/10 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta do 

seguinte teor: 

No âmbito do apoio sócio-familiar, nomeadamente no que concerne ao 

Programa de Refeições e Prolongamentos de Horários no 1.º Ciclo do Ensino Básico, a 

Câmara Municipal de Leiria tem promovido mecanismos de forma a criar condições 

para que crianças de famílias mais carenciadas tenham a possibilidade de integrar os 

programas de complemento da acção educativa. 

Estas actividades, promovidas pelas entidades parceiras nas interrupções 

lectivas do Natal, Páscoa e Carnaval, assumem um papel preponderante no 

desenvolvimento integral e saudável dos alunos, bem como na prevenção de 

comportamentos desviantes. 

Propõe-se, como critérios de apoio para a “Componente de Apoio à Família do 

1.º ciclo – Interrupções Lectivas” a desenvolver pelos parceiros educativos 

(Associações de Pais, Juntas de Freguesia, e outros), o seguinte: 

Vertentes  APOIOS CML 

REFEIÇÕES Extensão dos critérios existentes durante a actividade lectiva; 
Escalão A – isenção de pagamentos 
Escalão B – 0,73€ 
Outros – 1,46€ 

PROLONGAMENTOS Escalão A - € 1,50/dia; 

Escalão B - € 0,75/dia; 

O processo desenvolve-se em duas fases: 
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1.ª fase – Candidatura do projecto a desenvolver, actividades previstas e listagem 

de alunos beneficiários por escalão (A, B e outros), a apresentar na Divisão de 

Juventude e Educação até ao dia 15 de Dezembro; 

2.ª fase – No final de cada interrupção lectiva, as entidades apresentarão o 

relatório de actividades e comprovativo da frequência dos alunos beneficiários (registo 

de assiduidade), documentos/modelos a fornecer pela Divisão de Juventude e 

Educação com a informação de aceitação da candidatura. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro e das alíneas l) do n.º 1, e d) do n.º 4, ambas do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  aprovar os critérios e valores constantes 

da proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.3. Programa de Fornecimento de Refeições Escolare s do 1.º ciclo 2010/2011. 

Transferências de apoios. Alteração 

DLB N.º 1695/10 | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta do 

seguinte teor: 

Considerando que na reunião de Câmara de 14 de Setembro de 2010, foi 

deliberado autorizar a transferência regular e sistemática das verbas para as 

Freguesias, Associações de Pais, Agrupamento de Escolas e outras entidades 

parceiras, correspondente à comparticipação de apoio ao Programa de Refeições do 

1.º ciclo e Componente de Apoio à Família do Pré-escolar. 

Considerando que após o início do funcionamento dos programas se constatou 

que o valor a transferir mensalmente para a Junta de Freguesia de Marrazes 

(€2.200,00) era insuficiente e considerando que a Junta de Freguesia tem o encargo do 

pagamento directo das refeições fornecidas à EB 1 de Pinheiros, propõe-se a alteração 

do valor da comparticipação mensal a transferir para a Junta de Freguesia de Marrazes 

para €4.200,00, com efeito a partir de Janeiro de 2011. 

Freguesias  
Rubrica - 2010 A 36  

Verba 
MENSAL 
(de Janeiro a 
Junho de 
2011) 

Verbas acerto 
2011 

Proposta de 
Cabimento 2010  

Montante a 
contemplar 
para o 
orçamento 
2011 

Junta de Freguesia 
Marrazes 

4.200,00 € 7.400,00 € 289.400,00€ 
 
PRC 3387 DE 
10-9-2010 

477.000,00€ 

O acréscimo do valor correspondente a esta alteração já se encontra previsto no 

montante a cabimentar para 2011. 

A Câmara Municipal, depois de analisar a informação/proposta e de acordo com 

a alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99,de 
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14 de Setembro, e no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 

1, conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidade concordar com a alteração e autorizar a transferência 

regular do valor proposto para a Junta de Freguesia de Marrazes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.4. Projecto MUS-E/Leiria. Apoio à Associação Menu hin Portugal 

DLB N.º 1696/10  | Presente o email da Associação Menuhin Portugal (Entfe. 

8335/2010), solicitando a atribuição de apoio para o desenvolvimento do Projecto 

“MUS-E/Leiria”. 

Considerando a pertinência e relevância do projecto promovido por esta 

entidade, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento de actividades em 

contextos multiculturais, como é o caso da escola do 1.º CEB de Quinta do Alçada; 

Considerando a colaboração existente desde 1998 entre a Câmara Municipal de 

Leiria e a Associação Menuhin Portugal, com vista ao desenvolvimento do projecto 

MUS-E em Leiria;  

Considerando o excelente trabalhado desenvolvido no âmbito deste projecto 

pela Associação Menuhim Portugal, que conta com o apoio e enquadramento do 

Ministério da Educação; 

Propõe-se a atribuição à Associação Menhuin Portugal de um apoio no valor de 

€1.750,00, no sentido de fazer face às despesas inerentes ao decurso do referido 

projecto, a iniciar em Janeiro 2011.  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e no uso da competência que 

lhe é conferida pelas alíneas l) do n.º 1, a) e b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5 –A/2002, de 11 de 

Janeiro, conjugadas com a alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e a alínea e) do n.º 3 do 

artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

concordar com a proposta apresentada e autorizar a atribuição de um apoio no valor de 

€1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros) à Associação Menuhim Portugal, para 

apoio às actividades desenvolvidas no âmbito do projecto MUS-E – Leiria. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4274/10, de 24 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.5. Colégio Dinis de Melo. Apoio ao Projecto Conve nção School Fitness 

DLB N.º 1697/10  | Retirado. 
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Ponto cinco 
��������  D IV I S Ã O D E  PL A N E AM E N TO  E  GE S T Ã O  D E  EQU IP AM E N T OS  ED U C A T I V O S  

 

Alteração de denominação do Agrupamento de Escolas de Caranguejeira para 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre, Caran guejeira, Leiria. Pedido de 

parecer 

DLB N.º 1698/10  | Presente o ofício do Agrupamento de Escolas de Caranguejeira 

(ENT. 23318/10, de 18 de Novembro), solicitando emissão de parecer da autarquia no 

que concerne à alteração de denominação do Agrupamento de Escolas de 

Caranguejeira para Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre, Caranguejeira, 

Leiria. 

Considerando que, por imperativo legal, a denominação do Agrupamento de 

Escolas e a denominação da respectiva Escola Sede devem coincidir no que se refere 

aos elementos constantes das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

299/2007, de 22 de Agosto; 

Considerando que o articulado referido anteriormente prevê que a denominação 

do estabelecimento integre: 

— nome de um patrono ou outro nome alusivo à região onde a escola 

cultural e geograficamente se insere; 

— nome da localidade onde se situa o estabelecimento de ensino, seguido 

do nome do concelho, se a localidade não for sede do concelho; 

Considerando a necessidade de parecer da Câmara Municipal, em virtude de ter 

sido entidade interveniente no processo de constituição do Agrupamento. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

alíneas b) e c) do n.º 1, do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 2999/2007, de 22 de Agosto e 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, deliberou por  unanimidade  emitir 

parecer favorável à proposta de alteração de denominação do Agrupamento de Escolas 

de Caranguejeira para Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre, Caranguejeira, 

Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto seis 
��������  D IV IS Ã O  D A  CU L TU R A    

 

6.1. Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros V oluntários de Leiria 

DLB N.º 1699/10  | Na sequência da participação da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Leiria no evento denominado “Festival de Fanfarras” 

realizado em Junho, com a participação de 11 grupos, foi presente um pedido da 
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria (ENT.22377/2010), 

solicitando apoio referente à despesa realizada com o fornecimento de 446 refeições 

aos elementos participantes no referido encontro. 

Atendendo a que nas deliberações n.º 0673 e n.º 0878 não foi previsto o apoio 

agora solicitado pela Associação mas, atendendo ao valor inestimável que iniciativas 

deste género desempenham na divulgação e valorização da música portuguesa e 

consequente interesse municipal, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 

€1.368,89, correspondente ao referido apoio. 

A disponibilização deste apoio ficará sujeita à apresentação prévia de todos os 

documentos necessários ao cumprimento das Normas de Controlo Interno e documento 

comprovativo da realização da despesa em causa. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e considerando a importância 

da participação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria na 

realização do Festival de Fanfarras se revestiu de interesse cultural, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

deliberou por  unanimidade  atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria um apoio no valor de €1.368,89 para fazer face aos encargos com 

a alimentação, no âmbito da sua participação neste evento, sujeito à apresentação 

prévia de todos os documentos referidos na informação da Divisão de Cultura acima 

referida. 

O valor implicado nesta despesa está previsto na rubrica 2010/A/270 – Outros 

Apoios e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4273/10, de 24 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Concerto de Natal 

DLB N.º 1700/10  | Irá realizar-se na Sé de Leiria, no dia 20 de Dezembro do corrente 

ano, pelas 21 horas, o tradicional Concerto de Natal cuja organização está a cargo da 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Leiria, do Município de Leiria e dos Grupos 

Corais do Concelho. 

Tendo em conta que o Concerto de Natal é já uma tradição cultural cuja 

finalidade é a de unir os Grupos Corais do Concelho, que preparam para a ocasião um 

repertório de grande qualidade, propõe-se apoiar o evento nos moldes habituais: 

decoração da Sé, execução gráfica e impressão do material de divulgação, prevendo-

se um custo de €850,00 e cuja verba se encontra inscrita no Plano, na rubrica 

2110/0602039902 - Concerto de Natal. 

Propõe-se ainda a atribuição à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Leiria de uma comparticipação para fazer face aos encargos com a sua participação na 

organização deste evento, no montante de €600,00, utilizando para o efeito a verba 
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inscrita no Orçamento da Despesa com a classificação orgânica 2110 classificação 

económica 040701. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, concordando com a 

informação da Divisão de Cultura, considerando que o Concerto de Natal pelos Coros 

do Concelho se reveste de interesse cultural, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  

apoiar a actividade suportando os custos previstos com a decoração da Sé, execução 

gráfica e impressão do material de divulgação num custo previsto de €850,00, a que 

acresce o IVA à Taxa de 21%, e atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Leiria um apoio no valor de €600,00, para fazer face aos encargos com a sua 

participação na organização deste evento. 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.º 4271/10, de 24 de Novembro, no montante de €1028,50 com IVA incluído 

e n.º 4272/10, de 24 de Novembro, no montante de €600,00.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.3. Shop On  de Natal. Rectificação de deliberação 

DLB N.º 1701/10  | Tendo sido presente em reunião de Câmara de 16 do corrente mês 

o assunto em epígrafe mas com um valor que posteriormente foi alterado para que se 

pudessem ser cumpridos requisitos impostos pelo Departamento Administrativo e 

Financeiro quanto à enumeração das verbas a atribuir para cada item, por lapso não foi 

considerada a redacção elaborada pela Divisão de Cultura. 

Atendendo a que o valor pretendido para este evento foi o que realmente foi 

cabimentado mas não corresponde à redacção correcta, importa agora aprovar a que 

realmente se pretendia e que a seguir se transcreve: 

“O Shop On de Natal  será a 2.ª Edição do projecto de animação de rua, a 

promover pelo Município de Leiria e a ACILIS, no próximo dia 4 de Dezembro para 

valorização do comércio local através de um diversificado programa de animação e do 

prolongamento de horários, até à meia-noite, das cerca de 120 lojas aderentes, 

situadas nas seguintes ruas e locais: 

Av. Combatentes da Grande Guerra, Rua Dr. Correia Mateus, Rua Eng.º Duarte 

Pacheco, Rua João de Deus, Rua Comandante João Belo, Rua da Graça, Praça 

Rodrigues Lobo, Rua Francelino Pimentel, Lg. 5 de Outubro, Rua Rodrigues Cordeiro, 

Rua Barão de Viamonte, Lg. Paio Guterres, Av. Heróis de Angola, Rua D. Maria Graça 

Lúcio da Silva, Rua Wenceslau de Morais, Rua de S. Francisco, Rua Cap. Mouzinho de 

Albuquerque; Largo Marechal Gomes da Costa, Rua D. António da Costa, Rua Gago 

Coutinho, Rua D. Dinis, Largo das Forças Armadas, Travessa Dr. Américo Cortês Pinto, 

Centro Comercial Maringá e Edifício D. João III. 
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Pretende-se com esta iniciativa criar um comércio “ligado” com a cidade e com 

os clientes e que, simultaneamente, transmita a dinâmica e força do comércio 

tradicional e o empenhamento das entidades envolvidas para a sua valorização. 

A ACILIS, enquanto entidade co-organizadora do evento, compete a impressão 

dos materiais gráficos e respectiva divulgação.  

Ao Município de Leiria, enquanto entidade co-organizador do evento, compete 

assegurar os seguintes aspectos: 

— Utilização do Welcome Centre, nos dias 3 e 4 de Dezembro; 

— Programar e suportar os custos para a animação de rua que se estimam no 

valor de €2.200,00; 

— Aquisição de produtos destinados a animação infantil, num valor aproximado 

de €50,00; 

— Garantir o apoio com recursos humanos e assegurar o pagamento de serviço 

extraordinário, se necessário; 

— Proceder ao corte total de trânsito, das 18h00m às 24h00m, na Rua 

Comandante João Belo, assegurando no entanto o acesso ao parque de 

estacionamento do Centro Comercial D. Dinis que terá estacionamento gratuito 

neste dia. 

— Garantir o pagamento à PSP pelo serviço a prestar, nomeadamente para o 

corte de trânsito e no acompanhamento policial para o desfile de Pais Natais 

em bicicleta e a pé, a realizar entre as 19h00m e as 21h00m, que decorrerá 

nas ruas da cidade, incluindo as acima mencionadas, que se estimam no valor 

de €300,00; 

— Garantir o reforço de iluminação no Largo Paulo VI para a concentração dos 

participantes; 

— Emitir as licenças necessárias, nomeadamente de recinto improvisado e 

Sociedade Portuguesa de Autores que se estima no valor de €250,00; 

— Respeitar as normas de cumprimento dos limites fixados no n.º 5 do artigo 15.º 

do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 9/07, 

de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 

15.º do mesmo diploma legal, no que respeita às actividades de animação 

agendadas para o período entre as 21horas e as 24horas. 

Para a realização das actividades prevê-se um custo total de €2.800,00.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, tendo em consideração o 

que é referido na informação da Divisão de Cultura acima transcrita deliberou por 

unanimidade  considerar como correcta a redacção agora apresentada, assegurando 

todo o apoio logístico mencionado na mesma, a reserva dos espaços públicos, o 

pagamento à SPA, bem como os cachês resultantes das contratações para o programa 
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de animação e dos serviços prestados pela PSP, estimando-se um custo total de 

€2.800,00. 

Mais deliberou  garantir o respeito pelo cumprimento dos limites fixados no n.º 5 

do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

9/07, de 17 de Janeiro, por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º 

do mesmo diploma legal, no que respeita às actividades de animação agendadas para 

o período entre as 21horas e as 24horas.  

O valor implicado nesta despesa está previsto na rubrica 2010/A/258 – Outros 

Eventos e foi objecto da proposta de cabimento n.º 4110/10, de 10 de Novembro, 

anteriormente aprovada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
��������  D IV I S Ã O D E  MU S E U S ,  PA T R IM Ó N I O  E  B I B L I O TE C A S  

 

7.1. Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e o Município da 

Batalha para a cedência temporária de bens culturai s móveis 

DLB N.º 1702/10  | Presente a minuta de Protocolo a celebrar entre Município de Leiria 

e o Município da Batalha, na sequência de um pedido da Batalha (ENT.1922/2010), 

para cedência temporária de um conjunto de peças arqueológicas que foi presente a 

reunião de Câmara de 09.03.2010, cujo teor a seguir se transcreve: 

 “P ROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E O MUNICÍPIO DA 

BATALHA  PARA CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE BENS CULTURAIS MÓVEIS 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, no uso dos 

poderes conferidos pela deliberação camarária de ________ de ________________ de 

_________, como primeiro outorgante, e o Município da Batalha, N.I.P.C. 501 290 206, 

com sede na Rua Infante D. Fernando, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal da Batalha, António José Martins de Sousa Lucas, no uso dos poderes 

conferidos pela deliberação camarária de ________ de ________________ de 

_________, como segundo outorgante, é celebrado ao abrigo do disposto na alínea m) 

do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, o presente protocolo de colaboração, que passará a reger-se 

pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto do protocolo 
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O presente protocolo tem por objecto regular as condições e termos de cedência 

temporária, em regime de empréstimo, das peças museológicas identificadas na 

cláusula seguinte. 

Cláusula Segunda 

Identificação e valor das peças museológicas cedida s 

Por este protocolo, o primeiro outorgante cede temporariamente ao segundo, para que 

este as exponha, pelo nele período fixado, as peças que abaixo se identificam e se 

encontram em bom e razoável estado de conservação. 

Quantidade  Descrição da peça  Valor patrimonial da peça  

1 (um) Conjunto de doze tijolos de coluna em forma de 
quarto de círculo. 

€6.000,00 (seis mil euros) 

1 (um) Peso de tear em forma de pirâmide truncada, de 
secção rectangular com um orifício, sem 
marcas. 

€500,00 (quinhentos euros) 

1 (um) Peso de tear com a forma aproximada de um 
paralelepípedo, de secção sobre o 
quadrangular, com um orifício, no topo 
apresenta uma marca incisa em forma de 
estrela. 

€1.000,00 (mil euros) 

1 (um) Peso de tear em forma de pirâmide truncada, de 
secção rectangular, com um orifício, no topo 
ostenta uma marca incisa em forma de T. 

€1.000,00 (mil euros). 
 

Quantidade Descrição da peça Valor patrimonial da peça 

1 (um) Peso de tear em forma de pirâmide truncada, de 
secção rectangular, com um orifício. No topo 
tem a inscrição: SATVRNINNI. 

€15.000,00 (quinze mil euros) 

1 (um) Mão de estátua em mármore branco, de 
tamanho superior ao natural, segurando uma 
caixa com grãos de incenso. 

€20.000,00 (vinte mil euros) 

Cláusula Terceira 

Gestão do protocolo 

A gestão deste protocolo será feita por uma comissão coordenadora constituída por um 

representante do Município de Leiria e um representante do Município da Batalha, a 

designar por cada um dos outorgantes. 

Cláusula Quarta 

Obrigações do Município de Leiria 

No âmbito do presente protocolo, o primeiro outorgante compromete-se a: 

a) Ceder temporária e gratuitamente ao segundo outorgante as peças museológicas de 

sua propriedade que fazem parte do acervo da Reserva Municipal de Leiria (Castelo de 

Leiria), identificadas na cláusula anterior, para serem exibidas na exposição temporária 

de longa duração do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB); 

b) Fornecer toda a informação respeitante a cada uma das peças cedidas, incluindo a 

necessária ao seu conhecimento e correcta identificação; 

c) Acompanhar o tratamento de conservação das peças realizado por um técnico de 

conservação e restauro. 

Cláusula Quinta 

Obrigações do Município da Batalha 
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No âmbito do presente protocolo, o segundo outorgante compromete-se a: 

a) Suportar todas as despesas e seguros inerentes ao transporte, ao furto, à 

conservação e à integridade dos bens mencionados na cláusula segunda, 

desde a saída das instalações do primeiro outorgante até à sua entrega na 

Reserva Municipal de Leiria (Castelo de Leiria);  

b) Assegurar o tratamento de conservação das peças, após a devida autorização 

do primeiro outorgante, garantindo também o seu acompanhamento; 

c) Suportar as despesas com o tratamento de conservação e restauro das peças, 

em caso de ocorrência de danos; 

d) Informar o primeiro outorgante de todo e qualquer furto e/ou dano das peças 

cedidas temporariamente, imediatamente após estas ocorrências terem sido 

detectadas; 

e) Pagar na íntegra o valor da peça discriminado na cláusula segunda, caso seja 

impossível o tratamento de conservação e restauro dos danos por ela sofridos; 

f) Corrigir o ambiente dos espaços de acondicionamento e expositivos onde 

estiverem acondicionadas ou expostas as peças, com equipamento apropriado, 

caso se verifiquem condições adversas à boa conservação destas; 

g) Garantir a presença de meios de vigilância dos espaços de acondicionamento e 

expositivos das peças; 

h) Devolver ao primeiro outorgante as peças cedidas, no prazo acordado; 

i) Assegurar, nos actos da entrega e devolução das peças, o respectivo transporte 

em condições de segurança; 

j) Garantir o acompanhamento na recolha e embalagem de peças por pessoal 

especializado; 

k) Identificar o primeiro outorgante, de forma adequada, no espaço expositivo; 

l) Informar o primeiro outorgante do uso de imagens das peças cedidas; 

m) Utilizar as imagens das imagens cedidas exclusivamente para o efeito 

comunicado ao primeiro outorgante, fazendo referência aquando da sua 

utilização aos respectivos Direitos de Autor e ao Município de Leiria; 

n)  Entregar ao primeiro outorgante cinco exemplares de cada publicação onde se 

reproduzam imagens das peças cedidas; 

o) Garantir todas as despesas de manutenção da exposição. 

Cláusula Sexta 

Acondicionamento das peças cedidas 

A embalagem e desembalagem das peças cedidas serão acompanhadas pela 

comissão coordenadora encarregue da gestão do presente protocolo. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e omissões 
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Quaisquer dúvidas que possam surgir na aplicação deste Protocolo serão sempre 

resolvidas por mútuo acordo. 

Cláusula Oitava 

Alterações do protocolo 

Qualquer alteração ao presente protocolo deverá ser submetida à apreciação e 

aprovação mútua dos outorgantes e será apresentada em documento escrito e 

assinado por ambos, que passará a fazer parte integrante do mesmo, como sua 

adenda. 

Cláusula Nona 

Vigência e caducidade 

O presente protocolo vigorará pelo prazo de 15 meses, contado da data da sua entrada 

em vigor, se não for denunciado, por escrito, por qualquer das partes outorgantes com 

a antecedência de sessenta dias. 

*** 

Este protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o preceituado na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo, é feito em duplicado, valendo a cópia como 

original, composto por quatro páginas, e devidamente assinado pelas partes, depois de 

declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, ___________ de ____________________ de 2010. 

O Primeiro Outorgante | O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Raul Castro 

O Segundo Outorgante | O Presidente da Câmara Municipal da Batalha | António José 

Martins de Sousa Lucas” 

A Câmara Municipal depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na 

alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade  concordar com o teor da 

minuta do presente protocolo. 

Mais deliberou  conferir poderes ao Senhor Presidente para proceder à outorga 

do referido protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.2. Oferta de livros ao jornal de Colmeias para co nstituição de uma Biblioteca de 

suporte aos trabalhos de investigação do jornal 

DLB N.º 1703/10  | Na carta enviada ao Município de Leiria (ENT.2010/14485) o 

mensário informativo Notícias das Colmeias vem solicitar a oferta de livros para 

constituição de uma Biblioteca de suporte aos trabalhos de investigação do jornal.  

O Notícias das Colmeias, jornal com 11 anos ininterruptos de publicação, 

ofereceu até hoje à Biblioteca Municipal 22 títulos que enriquecem, entre outras 
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temáticas, a colecção de Fundo de Interesse Local e contribuem para um melhor 

conhecimento da vida da freguesia que lhe dá nome. 

Neste sentido e porque a Biblioteca Municipal tem enriquecido a sua colecção 

bibliográfica permutando com outras instituições edições, vimos propor a oferta dos 

títulos da listagem anexa ao Notícias das Colmeias. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  

autorizar a Divisão de Aprovisionamento e Património a disponibilização dos títulos 

para oferta da lista anexa (ANEXO C). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
��������  D I V I S ÃO  D E  DE S E N V O L V I M E N T O  E C O N Ó M I C O  E  PL AN E AM E N T O  

 

8.1. Publicidade (intenção de remoção) 

DLB N.º 1704/10  | No seguimento de vários processos de licenciamento de 

publicidade, foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes 

constatado que a publicidade permanece afixada, sem o licenciamento prévio por este 

Município. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de ordenar a intenção de 

remoção, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4, do artigo 21.º do Regulamento da Publicidade 

do Município de Leiria, notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com a 

tabela seguinte: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

Ent. 
2010/13492 

G.A.I.P – Consultores, 
Lda. 

Um autocolante a 
publicitar a empresa 
“GAIP” 

Viatura matricula 89-78-
UQ 

Ent. 
2005/21311 

Correia Frade, Lda. Dois anúncios iluminados 
monofaces 

Rua Comandante João 
Belo, nº 25-27, Leiria 

Ent. 
2007/1619 

Abrão dos Santos Teixeira Um toldo/pala publicitário 
com as dimensões de 
7,80mX1,50m, na fachada 
do seu estabelecimento 

Rua 28 de Maio, nº 13-A, 
freguesia de Monte Real 

Entfe. 
2010/3924 

Daniel & Lino, Lda Um painel publicitário, com 
as dimensões de 8mX3m, 
uniface, não luminoso 

Av. Comunidade Europeia, 
(frente Galp do lado 
oposto), freguesia de 
Leiria 

Ent. 
2010/13872 

Comumspace, Lda. Painel publicitário com as 
medidas aproximadas de 
3mX4m 

Rua dos Mártires, 
freguesia de Leiria 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

manifestar a intenção de ordenar a remoção da publicidade e respectivos suportes 

supra mencionados, em cumprimento dos n.ºs 2 e 3, do artigo 21.º do Regulamento da 
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Publicidade do Município de Leiria, uma vez que os mesmos estão afixados e não se 

encontram licenciados.  

O não cumprimento dentro do prazo legalmente fixado, implicará que seja a 

Câmara a promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo 

pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do mesmo 

artigo. 

Mais deliberou  notificar aos requerentes o teor da presente deliberação, nos 

termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Publicidade. Anulação de guia de recebimento 

DLB N.º 1705/10  | Tendo sido feito pedidos de licenciamento de publicidade e terem 

sido deferidos, o requerente não procedeu ao pagamento das taxas devidas, propõe-se 

a sua anulação conforme mapa infra: 

Proc.  
Ent.  

Entidades  Guia de 
Recebimento 

Montante 
(€) 

Motivos de Anulação  

ENT. 
2010/134
92 

G.A.I.P – 
Consultores, 
Lda. 

16061/2010 180,00 O requerente não efectuou o 
pagamento do licenciamento da 
publicidade dentro do prazo legalmente 
previsto, pelo que o despacho de 
deferimento caducou, nos termos do nº 
7, do artigo 19º do RPML. 

ENT. 
2010/821
5 

Sindicato dos 
Professores 
da Zona 
Centro 

14685/2010  
E 
 14684/2010 

5,00  
E 
 53,18 

A publicidade foi retirada conforme 
informação da Fiscalização datada de 
01/10/2010. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

anular as guias de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.3. Remoção de publicidade (decisão final) 

DLB N.º 1706/10  | No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara 

Municipal a manifestar intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem 

prévio licenciamento, foram os responsáveis pela mesma publicidade notificados dos 

teores dessas deliberações para exercerem o direito de audição, nos termos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. Não tendo exercido 

esse direito de audição, são de novo presente os processos a seguir indicados, 

propondo-se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 21.º, n.º 2, alínea a), e nos 

n.ºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, delibere ordenar 

a remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, pelos mesmos motivos 

constantes das deliberações anteriores: 
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Registo  Entidade 
responsá
vel 

Delib.  
da int. 
de 
remoçã
o (data) 

Data de 
visita ao 
local 

Tipo de 
Publicidade 

Localizaçã
o da 

Publicidad
e 

Observação  

ENT. 
2008/1129
8 

11-88 – 
Contabilid
ade, Lda. 

2010/08/
10 

2010/05/1
0 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Placa 
publicitária 
com as 
dimensões de 
3,10mX0,70M 
com os 
dizeres”11-88 
Contabilidade, 
Lda.”, na 
fachada do 
estabelecime
nto 

Rua Paulo 
VI, Lj. 5, Bl. 
A, Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 12603 
de 2010/09/07. 

ENT. 
2008/1317
3 

Pampirice
s 
Comércio 
e Serviços 
Unipessoa
l, Lda. 

2010/08/
10 

2010/05/2
8 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Duas placas 
metálicas com 
os dizeres 
“Kritério” 

Rua S. 
Francisco, 
nº 34, 
freguesia 
de Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 12599, 
de 2010/09/07. 

ENT. 
2010/911 

Sílvia do 
Carmo 
Pereira 
Dinis 

2010/08/
24 

 
2010/06/1
1 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Anúncio 
luminoso 
monoface, na 
fachada 
principal do 
seu 
estabelecime
nto 

Rua das 
Escolas, Lt. 
1, r/c, dto., 
freguesia 
de Monte 
Redondo 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 12635, 
de 2010/09/07. 

ENT. 
2004/1957
9 

Laurinda 
dos 
Santos 
Cardoso 
Prino 

2010/08/
10 

2010/05/1
0 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Duas 
sequências 
de letras 
autocolantes, 
com os 
dizeres 
“Laurinda  + 
Cabeleireiro” 

Av. D. João 
III, 
Shopping 
2000, Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 12600, 
de 2010/09/07. 

ENT. 
2002/6121 

Moviment
os e 
Complem
entos, 
Lda. 

2010/08/
10 

2009/11/1
0 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um toldo 
suporte 
publicitário na 
fachada das 
instalações 

Rua D. 
Horácio 
Coelho 
Cristino, Lt. 
6, Lj. 4, 
freguesia 
de Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 12601, 
de 2010/09/07. 

ENT. 
2003/3529
7 

Fernando 
Manuel 
Rodrigues 
dos 
Santos 
Unipessoa
l, Lda. 

2010/08/
10 

2010/06/0
7 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um toldo Pr. 
Rodrigues 
Lobo, nº 53, 
Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
remoção, pelo 
ofício nº 12604, 
de 2010/09/07. 

ENT. 
2008/7339 

Polisguida 
– 
Mediação 
Imobiliária 
Unipessoa
l, Lda. 

2010/08/
10 

2010/02/1
8 
(Fiscais 
Municipai
s) 

Um 
autocolante 
no vidro do 
estabelecime
nto com as 
dimensões de 

Rua de S. 
Francisco, 
nº 48, Leiria 

Não exerceu o 
direito de 
audição, após 
notificação da 
intenção de 
ordenar a 
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1,50X0,80m, 
com os 
dizeres”Polis 
Guida” 

remoção, pelo 
ofício nº 12597, 
de 2010/09/07. 

A Câmara Municipal, analisados os processos e no seguimento das anteriores 

deliberações, deliberou por unanimidade  ordenar a remoção da publicidade e 

respectivos suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do 

artigo 21º, n.º 2, alínea a) e 3 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, 

pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da intenção de ordenar 

a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não 

cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a promover a 

remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento de todas as 

despesas ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do citado artigo 21.º, do mesmo 

Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.4. Remoção de publicidade colocada abusivamente e m espaço público 

DLB N.º 1707/10  | Após deslocação da Fiscalização, constatou-se a existência de um 

painel publicitário colocado sem o licenciamento prévio deste Município, ou seja, 

encontra-se abusivamente instalado em espaço público. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de ordenar a 

remoção do painel publicitário constante do mapa anexo, nos termos do n.º 1, artigo 

23.º, do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente de 

prévia notificação ao proprietário da mesma, por ter havido uma utilização abusiva do 

espaço público: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

INT. 
2010/11349 

Alargâmbito, Publicidade 
Exterior  Unipessoal, Lda. 

Um painel com as 
dimensões aproximadas 
de 3,00m x 4,00m, com a 
identificação de “Dream 
Media” 

Rotunda D. Dinis, 
freguesia de Leiria 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade  

ordenar a remoção do painel publicitário supra mencionado, em cumprimento do n.º 1, 

artigo 23.º, do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente 

de prévia notificação aos proprietários dos mesmos, por ter havido uma utilização 

abusiva do espaço público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.5. Publicidade. Extinção de procedimento por inut ilidade superveniente da 

decisão de remoção 

DLB N.º 1708/10  | Foi o processo infra mencionado submetido à reunião de Câmara 

para ser deliberado manifestar intenção de ordenar a remoção da publicidade afixada 
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sem licenciamento. No entanto, o mesmo não seguiu os procedimentos previstos no 

RMP, conforme motivo abaixo indicado. 

Assim, propõe-se que a Câmara altere a sua intenção de ordenar a remoção por 

inutilidade do acto, por força do artigo 112.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 

Janeiro, e considere extinto o processo abaixo indicado, uma vez que o objecto da 

decisão de remoção se tornou inútil: 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

declarar extinto o processo supra referido ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 112.º 

do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o objecto da decisão de 

remoção se tornou inútil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.6. Remoção de publicidade colocada abusivamente e m espaço público 

DLB N.º 1709/10  | Após deslocação da Fiscalização, constatou-se a existência de um 

painel publicitário colocado sem o licenciamento prévio deste Município, ou seja, 

encontra-se abusivamente instalado em espaço público. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de ordenar a 

remoção do painel publicitário constante do mapa anexo, nos termos do nº 1, artigo 

23º, do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente de 

prévia notificação ao proprietário da mesma, por ter havido uma utilização abusiva do 

espaço público: 

Registo  Entidade  Tipo de Publicidade  Localização da 
Publicidade 

INT. 
2010/11349 

Alargâmbito, Publicidade 
Exterior  Unipessoal, Lda. 

Um painel com as 
dimensões aproximadas 
de 3,00m x 4,00m, com a 
identificação de “Dream 
Media” 

Rotunda D. Dinis, 
freguesia de Leiria 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou  por unanimidade  

ordenar a remoção do painel publicitário supra mencionado, em cumprimento do n.º 1, 

artigo 23.º, do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, independentemente 

de prévia notificação aos proprietários dos mesmos, por ter havido uma utilização 

abusiva do espaço público. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Registo  Entidade 
Responsável 

Deliberação da 
intenção de 

Remoção (Data) 

Observ.  

ENT. 
2008/15829 

Primesonic, Comércio 
e Equipamentos de 
Escritórios, Lda. 

2010/08/10 O proprietário da publicidade 
informa pelo ENT. 18962 de 
2010/09/15, que procedeu à 
remoção da publicidade, tendo a 
Fiscalização Municipal deslocado ao 
local em 2010/09/27, e confirmado a 
sua remoção. 
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8.7. Feira da Praia do Pedrógão. Pedido de pagament o em prestações da taxa do 

sorteio, espaços de venda n.ºs 23 e 25  

DLB N.º 1710/10  | No seguimento da deliberação do Executivo, tomada em reunião de 

2 de Novembro de 2010, os adjudicatários dos espaços de venda n.ºs 23 e 25, da Feira 

da Praia do Pedrógão, respectivamente: 

1. Leandro José Ferreira Abrantes – R. Ent: 2010/22515;      

2. Idalina de Jesus Gaspar Serrada – R. Ent: 2010/22683. 

requereram o pagamento em três prestações, da taxa de €770,00 (setecentos e setenta 

euros), resultante do sorteio realizado no passado dia 19 de Outubro de 2010, 

conforme estipulado no Edital n.º100/10, de 26 de Agosto de 2010. 

 Atendendo ao disposto no artigo 24.º conjugado com o artigo 48.º, ambos do 

Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, publicado 

no Diário da República, 2.ª série – n.º 100, de 24 de Maio de 2010, em vigor, a Senhora 

Vereadora Blandina Oliveira, propõe a autorização do pagamento em prestações da 

taxa do sorteio. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

nos termos dos artigos 24.º e 48.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das 

Feiras do Concelho de Leiria, autorizar aos requerentes supra mencionados, o 

pagamento em três prestações sucessivas e de igual valor, com dispensa de qualquer 

garantia, devendo a primeira prestação ser paga até ao dia 18 de Dezembro de 2010, a 

segunda prestação dentro do prazo de 30 dias após o pagamento da primeira e a 

terceira prestação no prazo de 60 dias após o pagamento da primeira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
��������  D I V I S ÃO  D O  DE S P O R T O  
 

9.1. Apoio à Associação Recreativa e Desportiva Out eiros da Gândara para a 

realização do “Torneio Ranking de Ténis de Mesa” 

DLB N.º 1711/10  | Presente a carta da Associação Recreativa e Desportiva Outeiros da 

Gândara (ENTFE. 10/7367, de 15 de Outubro), a solicitar apoio para realização, no dia 

4 de Dezembro de 2010, do “Torneio Ranking de Ténis de Mesa”, a decorrer em Leiria. 

Considerando a importância da realização desta prova de Ténis de Mesa, 

inserida no calendário da Federação da Modalidade; 

Considerando também, que a Associação Recreativa e Desportiva Outeiros da 

Gândara tem organizado com sucesso diversas provas, contribuindo assim para a 

revitalização do Ténis de Mesa no concelho; 

Tendo em conta ainda, que a iniciativa contará com cerca de 300 participantes 

de 40 Clubes de todo o país; 
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Face ao exposto, propôs o Senhor Vereador António Martinho a atribuição das 

seguintes lembranças institucionais, para ofertar aos 40 Clubes inscritos: 

a) 40 livros “Os Pacatos Leirienses em Meio Século de Desporto Amador” de Alda 

Sales;  

b) 40 sacos plástico com o brasão do Município. 

As ofertas a conceder representam uma despesa total de €408,80, sendo que 

os 40 sacos têm um custo de €4,00 (€0,10/Un) e os livros de €404,80 (€10,12/Un). 

A Associação Recreativa e Desportiva Outeiros da Gândara deverá ainda para 

efeitos do cumprimento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções 

Conexas, remeter à Câmara Municipal o correspondente Relatório de Actividades. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2, do artigo 21.º, 

ambas da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, e da alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  atribuir à Associação Recreativa e 

Desportiva Outeiros da Gândara, as ofertas institucionais supracitadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Apoio à Juventude Desportiva do Lis para a org anização da “ Challenge Cup – 

Round 3 ”. Ratificação de despacho 

DLB N.º 1712/10  | Presente as cartas da Juventude Desportiva do Lis (ENTFE. 

10/7742, de 29 de Outubro e 10/7921, de 5 de Novembro), a solicitar apoio para a 

realização da “Challeng Cup – Round 3” nos dias 20 e 21 de Novembro de 2010, no 

Pavilhão Desportivo da JUVE. 

Considerando que: 

A equipa sénior feminina da Juventude Desportiva do Lis foi apurada para mais 

uma fase das competições Europeias de Andebol, assumindo novamente a 

organização do Women`s European Cup – “Challeng Cup – Round 3”; 

Como anfitriã dos 2 jogos da competição supracitada, a JUVE receberá a equipa 

da Letónia - Stopinu; 

O prestígio europeu alcançado pela JUVE e as excelentes organizações com 

que este clube premeia as equipas que visitam a cidade de Leiria, são factores 

primordiais para que a Câmara Municipal de associe ao mesmo; 

Assim, propôs o Senhor Vereador António Martinho a atribuição do seguinte apoio: 

a) Cedência das ofertas institucionais para os 2 árbitros internacionais, para o 

delegado da European Handball Federation e para a equipa visitante: 4 

medalhas da cidade de Leiria com estojo em napa, bem como 21 mini-guiões 

com Brasão do Município para as jogadoras do Stopinu; 
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b) Empréstimo da Bandeira do Município de Leiria, no período de 19/11 a 

22/11/2010; 

c) Assegurar os transportes dos árbitros e delegado da EHF do aeroporto de 

Lisboa para Leiria e vice-versa. 

Face ao exposto, foi proferido despacho pelo Senhor Presidente da Câmara em 

18 de Novembro de 2010, relativo à autorização da atribuição dos apoios supracitados. 

As ofertas a conceder representam uma despesa total de €132,10, sendo que as 

medalhas têm um custo de €35,92 (€8,98/Un c/estojo) e os mini-guiões de €96,18 

(€4,58Un). 

A JUVE deverá ainda para efeitos do cumprimento do Plano de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, remeter à Câmara Municipal o 

correspondente Relatório de Actividades. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade  ratificar o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente em 18 de Novembro de 2010, relativo à 

atribuição dos apoios supracitados à Juventude Desportiva do Lis, para a organização 

da “Challeng Cup – Round 3”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
�������� DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO 

 

10.1. Alterações ao trânsito na Rua Dr. Afonso Acác io Serra, Freguesia de Leiria 

(ENTFE.6466/2010) 

DLB N.º 1713/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta de 

alterações ao trânsito na Rua Dr. Afonso Acácio Serra, no seguimento de informação 

da Divisão de Mobilidade e Trânsito, com o objectivo de melhorar a gestão do 

estacionamento autorizado para cargas e descargas: 

A Rua Dr. Afonso Acácio Serra, tem início na Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque e termina no arruamento adjacente ao parque de estacionamento na 

Praça Capitão Salgueiro Maia. Propõe-se para esta rua a implementação de sentido 

único, com entrada na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, facilitando todas as 

servidões de acesso e com atenuando os conflitos de trânsito, devido a um 

estrangulamento acentuado na Rua Dr. Afonso Acácio Serra e aos sentidos únicos de 

trânsito existentes nos arruamentos que a entroncam. 

Para implementar o sentido único deverá ser colocada a seguinte sinalização: 
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— Sinal vertical de informação H3-Trânsito de sentido único. A ser posicionado no 

início do estrangulamento da Rua Dr. Afonso Acácio Serra, logo a seguir à 

entrada para o restaurante “Adega do Mouzinho”; 

— Sinal vertical de proibição C1-Sentido proibido. A ser posicionado a cerca de 15 

metros de distância do sinal H3, mas em posição contrária, no mesmo 

arruamento; 

— A sinalização vertical do estacionamento para cargas e descargas, entre o 

Edifício do “Centro Comercial Maringá” e o Parque de Estacionamento na Praça 

Capitão Salgueiro Maia, deverá ser imediatamente corrigida para 

implementação do sinal H1a-Estacionamento autorizado, complementado com o 

painel adicional Modelo n.º 10b, indicador da aplicação cargas e descargas. 

Propôs ainda que seja retirada toda a sinalização existente nos locais que 

contrarie as sinalizações que agora são propostas. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 

44/2005, de 23 de Fevereiro, deliberou por  unanimidade  concordar com as alterações 

ao trânsito acima propostas. 

Mais deliberou  que os serviços da Departamento de Obras Municipais 

procedam às alterações de sinalização. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação às empresas concessionárias de 

serviços públicos, ao Coordenador da Emergência Médica, aos taxistas e à Policia de 

Segurança Pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.2. Alterações ao trânsito no entroncamento da Es trada de Parceiros com a via 

de acesso ao IC2. Ratificação do despacho (INT. 132 55/2010) 

DLB N.º 1714/10  | Presente o despacho do Senhor Presidente, relativo às alterações 

ao trânsito no entroncamento da Estrada de Parceiros com a via de acesso ao IC2.  

No seguimento das obras de alargamento do IC2 e da criação da nova ligação 

entre Leiria e Parceiros por meio de rotunda aérea, verificaram-se constantes 

constrangimentos na via de acesso aos Parceiros, que se prolongavam pelo viaduto de 

acesso ao Leiria Shopping, Rua D. Abranches de Noronha, Rotunda D. Dinis e Rua Dr. 

João Soares. 

No sentido de inserir maior fluidez no trânsito foi colocada sinalização que 

impede os fluxos que causam conflitos no trânsito. Tendo-se verificado que os 

condutores não cumpriam a sinalização, e que a PSP não têm meios para manter a 

presença permanente de dois agentes da Esquadra de Trânsito, foi efectuada reunião 

no local, na tarde do dia 18 de Novembro, com a presença da PSP, do Eng.º 
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Bartolomeu e do Eng.º Morais, para se estudar a colocação de barreira física e 

respectiva sinalização, de acordo com os registos INT.2010/13255 e INT.2010/13354. 

Os trabalhos foram efectuados nos dias 22 e 23 de Novembro pelos serviços do 

Departamento de Obras Municipais do Município de Leiria. 

Considerando o número elevado de queixas relativo aos constrangimentos no 

acesso aos Parceiros, a intervenção foi programada com carácter de urgência, tendo o 

Senhor Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedido despacho de 

autorização das alterações ao trânsito, datado de 19 de Novembro, a ser ratificado em 

reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.3. Alterações ao trânsito na Rua Escritor Manuel  Ferreira, Freguesia de 

Marrazes (ENTFE.7677/2010) 

DLB N.º 1715/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta de 

colocação de sinalização na Rua Escritor Manuel Ferreira, Freguesia de Marrazes, e 

respectivas alterações ao trânsito. 

De acordo com informação da Divisão de Mobilidade e Trânsito, após reunião 

no local entre a Câmara Municipal, Junta de Freguesia de Marrazes e Escola EB1 de 

Gândara dos Olivais, com um intuito de melhorar as condições de segurança, na 

mobilidade e trânsito, é apresentada a proposta de alteração ao trânsito na Rua 

Escritor Manuel Ferreira, entre a Avenida da Liberdade até entroncar a Rua de São 

Martinho (Gândara dos Olivais, Marrazes), implicando a colocação da seguinte 

sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, 

aprovado através do Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro: 

— Colocação de 1 sinal H3 (Trânsito de sentido único) no inicio da Rua Escritor 

Manuel Ferreira com a Avenida da Liberdade 

— Colocação de 1 sinal C1 (Sentido proibido) no entroncamento da rua Escritor 

Manuel Ferreira com a Rua de São Martinho 

— Colocação de 4 sinais H7 completos (Passagem para peões) 

— Repintura das duas passagens para peões 

Propôs ainda que seja retirada toda a sinalização existente nos locais que 

contrarie as sinalizações que agora são propostas. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 

44/2005, de 23 de Fevereiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a alteração 
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ao tráfego acima proposta e inerente colocação da sinalização supra mencionada, 

devendo os serviços dar conhecimento da deliberação às empresas concessionárias de 

serviços públicos, ao Coordenador da Emergência Médica, aos taxistas e forças de 

segurança locais e proceder às diligências necessárias para a implementação da 

sinalização acima referenciada.  

Mais deliberou  que os serviços da câmara procedam à remoção da sinalização 

existente nos locais que contrarie a sinalização agora proposta.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.4. Colocação de sinalização de trânsito na Rua d as Madeiras, Freguesia de 

Marrazes (ENTFE.8215/2010) 

DLB N.º 1716/10  | Presente, pelo Senhor Vereador António Martinho, a proposta de 

colocação de sinalização vertical na Rua das Madeiras, Freguesia de Marrazes. 

De acordo com informação da Divisão de Mobilidade e Trânsito não existe 

sinalização vertical posicionada no entroncamento da Rua das Madeiras com a Estrada 

de Carreira de Tiro, pelo que, face à geometria do entroncamento, considera-se 

pertinente a colocação de um sinal B2 (Paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento) de acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado 

através do Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto-Lei n.º 

44/2005, de 23 de Fevereiro, deliberou por  unanimidade  concordar com a colocação 

da sinalização supra mencionada, devendo os serviços dar conhecimento à forças de 

segurança locais e proceder às diligências necessárias para a implementação da 

sinalização acima referenciada.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.5. Colocação de lombas e sinalização na Rua Vale  de Lobos, Freguesia de 

Cortes. Ratificação de despacho (ENTFE.22356/2010) 

DLB N.º 1717/10  | No âmbito das obras de execução do lanço IC36, promovidas pela 

Somague, Engenharia, SA, os serviços do Município de Leiria entenderam a medida 

proposta pela empresa (Entfe.22356/2010) como uma medida de acalmia de tráfego, 

permitindo a redução de velocidades, minimizando assim os riscos de acidentes 

rodoviários. 

Foram colocadas, no passado dia 12 de Novembro e até ao término da obra, 

lombas de redução de velocidade na Rua Vale de Lobos (Estrada das Cortes) 

acompanhadas da respectiva sinalização vertical A2a (Lomba: indicação de um troço 

de via ou ponte com deformação convexa no pavimento), de acordo com o 

Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado através do Decreto-Regulamentar 
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n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, precedida de sinal de redução de velocidade em ambos 

os sentidos. 

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar a proposta 

para a reunião de Câmara anterior à colocação das lombas e respectiva sinalização, o 

Senhor Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu o despacho de 

autorização datado de 11 de Novembro, a ser ratificado em reunião de Câmara, nos 

termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade  ratificar 

o despacho do Presidente da Câmara Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.6. Alterações ao trânsito na Rua dos Mártires, n o âmbito da empreitada T-

14/2009. Execução de infra-estruturas diversas nas traseiras dos lotes 12 a 17, do 

Loteamento n.º 8/77, Capuchos, Leiria 

DLB N.º 1718/10  | Presente a proposta do Vereador António Martinho de alterações ao 

trânsito na Rua dos Mártires, no seguimento de solicitação do Departamento de Obras 

Municipais, com o objectivo de executar a ligação de infra-estruturas entre a Rua dos 

Mártires e a Rua do Hospital Militar. 

As intervenções serão efectuadas no dia 2 de Dezembro, com inicio às 22horas 

e duração prevista de 6 horas. 

As obras na via irão obrigar às seguintes alterações ao trânsito: 

— Encerramento total da Rua dos Mártires na zona do entroncamento com a Rua 

do Hospital Militar; 

— No troço da Rua dos Mártires entre a Rotunda Melvin Jones e o entroncamento 

com a Rua dos Mártires do Tarrafal não haverá qualquer restrição ao trânsito. O 

mesmo acontece no troço do arruamento situado entre o Largo da República e o 

entroncamento com a Rua Cidade de Tokushima; 

— No troço da Rua dos Mártires entre a Rua dos Mártires do Tarrafal e a Rua do 

Hospital Militar será apenas possível circularem os veículos provenientes da 

Rua Fonte do Pocinho, em direcção à Rotunda Melvin Jones, e os veículos de 

residentes; 

— No troço da Rua dos Mártires entre o entroncamento com a Rua Cidade de 

Tokushima e o entroncamento com as ruas D. Nuno Álvares Pereira e Júlia 

Dores Silva Crespo será apenas possível circularem os veículos de residentes; 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, aprovou a programação das 

obras e, considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da Estrada refere que a 

realização de obras nas vias públicas que possam afectar o trânsito normal só é 

permitida desde que autorizada pelas entidades competentes e que se entende por 
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entidade gestora da via a Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, deliberou por  unanimidade  aprovar as 

alterações ao trânsito. 

Deve ser dado conhecimento da deliberação às empresas concessionárias de 

serviços públicos, ao Coordenador da Emergência Médica, aos taxistas e à Policia de 

Segurança Pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
��������  D IV I S Ã O D E  A S S U N T OS  SO C I A I S  

 

11.1. Projecto Conciliação Vida Profissional/Vida F amiliar entre entidades 

portuguesas e norueguesas 

DLB N.º 1719/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, informação 

sobre o Projecto em epígrafe que se transcreve: 

Considerando as actividades do Projecto em curso, nas quais a Câmara 

Municipal de Leiria tem vindo a participar directamente, será realizada a 2.ª visita de 

estudo à Noruega, de 29 de Novembro a 3 de Dezembro de 2010, na qual participarão 

as trabalhadoras designadas para acompanhamento do Projecto por deliberação de 

Câmara de 3 de Março de 2009, Maria Joaquina Marques Serrão chefe da Divisão de 

Assuntos Sociais em regime de substituição, Teresa de Jesus Monteiro Santos da 

Divisão de Recursos Humanos, e Silvia Matias Carreira da Divisão de Relações 

Públicas e Cooperação.  

Todas as despesas inerentes à deslocação das três trabalhadoras da Câmara 

Municipal, na 2.ª visita de estudo à Noruega, serão asseguradas pelo orçamento do 

próprio Projecto na sua totalidade, ou seja, deslocações, alojamento e alimentação.  

Pela Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, entidade promotora do 

Projecto, foi solicitado à Câmara Municipal que adquirisse previamente os bilhetes das 

viagens de avião, despesa esta que será reembolsada posteriormente, como 

aconteceu relativamente à 1.ª visita de estudo. 

O programa da visita que se irá desenrolar na totalidade na cidade de 

Kristiansand, prevê que os trabalhos respeitem às medidas aplicadas pelos municípios 

e pelas empresas no âmbito da Conciliação, preparação da Conferência e visita de 

estudo a ocorrer em Março de 2011, e, continuidade das actividades após o termo do 

Projecto que ocorrerá em Abril de 2011. 

Além dos representantes das entidades parceiras portuguesas, participarão nos 

trabalhos da visita de estudo, representantes do Município de Kristiandsand, do 
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Municipio de Tvedestrand, das empresas National Oilwell Varco e PRAGMA, da 

Universidade da região de Agder, e, da Associação ed municípios KS. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento  do desenvolvimento do Projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Projecto Conciliação Vida Profissional/Vida F amiliar entre entidades 

portuguesas e norueguesas. Acordo Plataforma de ent endimento para a 

conciliação entre a vida profissional e familiar 

DLB N.º 1720/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, proposta de 

Acordo de Parceria para criação de “Plataforma de Entendimento para a Conciliação 

entre a Vida Profissional e Familiar” relativa ao Projecto em epígrafe cuja minuta se 

transcreve: 

“PLATAFORMA DE ENTENDIMENTO 

PARA A CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL E FAMI LIAR 

Entre os seguintes outorgantes, adiante designados ”Parceiros”: 

1. A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas , pessoa colectiva nº 

504359851, com sede em Lisboa, com o endereço electrónico ______, neste acto 

representada por Fernando Augusto de Almeida Ribeiro e Castro, casado, residente em 

São Domingos de Rana, Cascais, portador do Bilhete de Identidade nº 2037575, 

emitido em ___, por _____, e contribuinte fiscal nº 112426247 e Marieta Mendes 

Delgado Pinto Seixas da Fonseca, casada, residente no Lumiar em Lisboa, portadora 

do Bilhete de Identidade nº 141898, emitido em ___, por _____, e contribuinte fiscal nº 

117246514, nas respectivas qualidades de Presidente e Vice-Presidente da Direcção, e 

com poderes para o acto, adiante designada “APFN”, como primeira outorgante,  

2. O Instituto de Ciências da Família da Universidade Ca tólica Portuguesa , pessoa 

colectiva nº 501082522, com sede em Palma de Cima, 1649-023 Lisboa, com o 

endereço electrónico ______, neste acto representada por Isabel Maria de Oliveira 

Capeloa Gil, casada, residente na Praceta Eugénio Salvador, Lote 22 – 1º Frente – 

Murtal – 2775-089 Estoril, portadora do Bilhete de Identidade nº 9021834, emitido em 

___, por _____, e contribuinte fiscal nº 179455036, na qualidade de Directora da 

Faculdade de Ciências, e com poderes para o acto, adiante designado “ICF”, como 

segundo outorgante,  

3. O Município de Leiria , pessoa colectiva nº 505181266, com sede em Largo da 

Republica, 2014-006, Leiria, com o endereço electrónico cmleiria@cm-leiria.pt, neste 

acto representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Raul Castro, casado, 

residente em Reguengo do Fetal, portador do Passaporte nº G 224424, emitido em 

17/10/2001, pelo Governo Civil de Leiria e contribuinte fiscal nº 1619598849, adiante 

designado “ML”, como terceiro outorgante,  
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4. O Município de Faro , pessoa colectiva nº 506579425, com sede em Faro, com o 

endereço electrónico ______, neste acto representada pelo Presidente da 

Câmara________, _____, residente em________, portador do Bilhete de Identidade nº 

______, emitido em ___, por _____, e contribuinte fiscal nº _______ adiante designada 

“MF”, como quarto outorgante,  

5. O Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social , pessoa colectiva nº 600082713, com sede em Lisboa, com o 

endereço electrónico ______, neste acto representada pela_________, ____, 

residente_____________, portadora do Bilhete de Identidade nº _______ emitido em 

___, por _____, e contribuinte fiscal nº_____, adiante designado “GEP”, como quinto 

outorgante,  

6. A Associação Nacional de Municípios Portugueses , pessoa colectiva nº 

501627413, com sede em Coimbra, com o endereço electrónico ______, neste acto 

representada por ----------------------, casado (?), residente ---------------, portador do 

Bilhete de Identidade nº --------, emitido em ___, por _____, e contribuinte fiscal nº -------

--, na qualidade de presidente do Conselho Directivo da ANMP (?), e com poderes para 

o acto, adiante designada “ANMP”, como sexto outorgante,  

7. A Norwegian Association of Local and Regional Authori ties , pessoa colectiva nº 

971032146, com sede em Oslo, com o endereço electrónico ______, neste acto 

representada por_____, _____, residente_____, portadora do Bilhete de Identidade 

n.º_______, emitido em ___, por _____, na qualidade de______, e com poderes para o 

acto, adiante designada “KS”, como sétimo outorgante, 

8. Município de Krisitansand , pessoa colectiva n.º ___, com sede em ___, com o 

endereço electrónico _______, neste acto representado por ___, residente em ___, 

portadora do Bilhete de Identidade n.º ____ e contribuinte fiscal n.º ____, na qualidade 

de ___, e com poderes para o acto, como oitavo outorgante; 

9. Município de Tvedestrand , pessoa colectiva n.º ___, com sede em ___, com o 

endereço electrónico _______, neste acto representado por ___, residente em ___, 

portadora do Bilhete de Identidade n.º  ____ e contribuinte fiscal n.º ____, na qualidade 

de ___, e com poderes para o acto, como nono outorgante; 

10. inCentea, pessoa colectiva n.º 501968326, com sede em Rua das Oliveira 51 A em 

Marrazes, Leiria, com o endereço electrónico _______ neste acto representada 

por_____, residente em______, portadora do Bilhete de Identidade n.º _____ e 

contribuinte fiscal n.º______, na qualidade de______, e com poderes para o acto, como 

décimo outorgante;  

11. Rolear, pessoa colectiva n.º 500883750, com sede no Parque Rolear, Sítio do Areal 

Gordo, em Faro, com endereço electrónico ____, neste acto representada por, ______, 

residente em________, portadora do Bilhete de Identidade n.º ______ e contribuinte 
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fiscal n.º______, na qualidade______, e com poderes para o acto, como décimo 

primeiro outorgante;  

12. National Oilwell Varco, pessoa colectiva n.º ___, com sede em ___, com o 

endereço electrónico _______, neste acto representado por ___, residente em ___, 

portadora do Bilhete de Identidade n.º ____ e contribuinte fiscal nº ____, na qualidade 

de ___, e com poderes para o acto, como décimo segundo outorgante; 

13.  Pragma, pessoa colectiva nº ___, com sede em ___, com o endereço electrónico 

_______, neste acto representado por ___, residente em ___, portadora do Bilhete de 

Identidade n.º  ____ e contribuinte fiscal n.º ____, na qualidade de ___, e com poderes 

para o acto, como décimo terceiro outorgante; 

CONSIDERANDO QUE: 

A) A conciliação entre a vida profissional e familiar é um fundamento essencial para o 

desenvolvimento sustentável, no seu carácter económico e demográfico, assim como 

social; 

B) O desenvolvimento sustentável não é possível sem uma base demográfica 

equilibrada, nomeadamente entre os grupos de população activa e não activa; 

C) A conciliação entre as responsabilidades no trabalho e na família é uma condição 

prévia para uma real e efectiva igualdade de oportunidades entre géneros; 

D) Os Parceiros pretendem criar uma plataforma de entendimento que facilite a troca 

de informação entre os seus membros, contribuindo para o debate sobre a conciliação, 

a sua divulgação e contribuindo de uma forma decisiva para a disseminação de boas 

práticas; 

é, nesta data, de boa-fé, criada a presente Plataforma de Entendimento para a 

conciliação entre a vida profissional e familiar, que se rege pelos considerandos supra e 

pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 

1. A Plataforma de Entendimento para a conciliação entre a vida profissional e familiar 

(adiante designada a “Plataforma de Conciliação”) tem como objecto a troca de 

informação e conhecimento relativo a matérias relacionadas com a conciliação e a 

igualdade de oportunidades entre géneros, a disseminação de boas práticas, a criação 

de novos produtos e consolidação de uma prática tendo em vista a conciliação.  

2. A Plataforma de Conciliação terá ainda como objecto criar as condições necessárias 

para, caso exista interesse dos Parceiros nesse sentido, possibilitar a candidatura de 

projectos a financiamentos comunitários ou outros.  

Cláusula Segunda 

(Representante) 

1. O ICF assumirá as funções de Representante da Plataforma de Conciliação. 

2. O Representante deverá:  
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a) Representar a Plataforma de Conciliação perante terceiros; 

b) Ser o porta-voz da Plataforma de Conciliação;  

c) Ser o ponto de contacto formal entre os Parceiros; 

d) Coordenar os esforços dos Parceiros tendo em vista os objectivos da Plataforma de 

Conciliação; 

e) Receber e apreciar candidaturas de adesão à Plataforma de Conciliação e decidir 

sobre as mesmas. 

3. O ICF designará um ou mais Coordenadores para o exercício das funções indicadas 

no número anterior (adiante designado o “Coordenador”). 

Cláusula Terceira 

(Obrigações dos Parceiros) 

1. Os Parceiros comprometem-se a contribuir activamente para a discussão, difusão e 

criação de novos modelos e práticas de conciliação, designadamente através de: 

a) Realização de reuniões entre os Parceiros, a serem convocadas pelo Coordenador, 

de forma a permitir a troca de experiências, partilha de informação e discussão sobre 

novos métodos de conciliação; 

b) Participação em conferências e outros meios de divulgação da conciliação e da sua 

importância para a Família e para a Sociedade. 

2. Cada Parceiro compromete-se a designar internamente a pessoa que assegurará a 

interface com os restantes Parceiros no âmbito da Plataforma de Conciliação. Cada 

Parceiro deverá notificar esta designação aos restantes Parceiros no prazo de quinze 

dias a contar da data de assinatura da presente Plataforma de Conciliação. 

Cláusula Quarta 

(Meios) 

1. A Plataforma de Conciliação terá como meios próprios um sítio colaborativo da 

Internet localizado em www.conciliacao.lisboa.ucp.pt, o qual será mantido gratuitamente 

pelo ICF durante o tempo em que este faça parte da Plataforma de Conciliação. 

2. A actualização do conteúdo do sítio da Internet referido no número anterior será da 

responsabilidade de todos os Parceiros. 

Cláusula Quinta 

(Adesão de Terceiros) 

1. Terceiros poderão aderir à presente Plataforma de Conciliação devendo, para isso, 

obrigar-se a todos os termos do presente documento e outros posteriores que o 

venham a alterar ou aditar. 

2. Terceiros interessados em aderir à Plataforma de Conciliação nos termos do número 

anterior deverão enviar a respectiva candidatura ao Coordenador. O Coordenador 

apreciará e decidirá da candidatura, devendo notificar a decisão de aceitação aos 

restantes Parceiros. 
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2. Qualquer Parceiro poderá assinar individualmente o Acordo de Adesão 

correspondente, conforme minuta em anexo (Anexo 1), após convite do Coordenador. 

Este Parceiro deverá notificar a formalização da assinatura e enviar cópia do Acordo de 

Adesão ao Coordenador no prazo de cinco dias. 

Cláusula Sexta 

(Personalidade Jurídica) 

1. A Plataforma de Conciliação não tem personalidade jurídica, e nada neste acordo 

deverá ser construído nesse sentido.   

2. A Plataforma de Conciliação não terá, em qualquer caso, trabalhadores a seu cargo, 

nem poderão os Parceiros realizar quaisquer tipos de despesas em seu nome. 

Cláusula Sétima 

(Duração e Resolução) 

1. A Plataforma de Conciliação terá duração indeterminada. 

2. Os Parceiros são livres de resolverem o presente acordo a qualquer momento, 

devendo para isso notificar os restantes Parceiros, por escrito, com uma antecedência 

de trinta dias. 

Cláusula Oitava 

(Foro) 

Será competente, com renúncia expressa a qualquer outro, para apreciar e julgar 

quaisquer questões ou litígios emergentes desta Plataforma de Conciliação, o Foro da 

Comarca de Lisboa. 

Cláusula Nona 

(Disposições Finais) 

1. Se alguma das cláusulas do presente acordo for declarado inválida, ineficaz ou ilegal 

por um tribunal ou autoridade competente, tal invalidade, ineficácia ou ilegalidade não 

afecta a validade das restantes disposições do mesmo. 

2. Quaisquer aditamentos ou alterações ao presente acordo só poderão ser realizados 

por escrito e assinados por todos os Parceiros. 

O presente Acordo é feito em treze exemplares com o mesmo valor legal, ficando cada 

um dos Parceiros com um exemplar assinado e rubricado. 

No que ao Município de Leiria diz respeito, este Acordo encontra-se isento do imposto 

de Selo por força no disposto na alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na 

alínea s) do n.º 3 e no n.º1, ambos do artigo 3.º do Código do Imposto de Selo. 

Assinado em Lisboa, aos    de   de 2010. 

Pela Associação Portuguesa das Famílias Numerosas  

Primeiro Outorgante 

Pelo Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa  

O segundo outorgante 

Pelo Município de Leiria 
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O terceiro outorgante  

Pelo Município de Faro 

O quarto outorgante 

Pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social 

O quinto outorgante  

Pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses  

O sexto outorgante 

Pela Norwegian Association of Local and Regional Authorities  

O sétimo outorgante 

Pelo Município de Krisitansand,  

O oitavo outorgante 

Pelo Município de Tvedestrand,  

O nono outorgante 

Pela Empresa inCentea,  

O décimo outorgante;  

Pela Empresa Rolear  

O décimo primeiro outorgante;  

Pela empresa National Oilwell Varco  

O décimo segundo outorgante 

Pela empresa Pragma 

O décimo terceiro outorgante” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  

aprovar a minuta do Acordo de Parceria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto doze 
��������  G AB I N E T E  D E  AP O I O  AO  D I R E C T O R  M U N I C I P AL  D E  A D M I N I S T R AÇ ÃO  

 

12.1. Regulamento de Hasta Pública para atribuição de direito ao arrendamento 

do edifício destinado a estabelecimento de restaura ção e bebidas e sala de 

dança, sito no Jardim Luís de Camões 

DLB N.º 1721/10  | Retirado. 

 

12.2. Pedido apresentado pelo Instituto Politécnico  de Leiria referente à 

candidatura ao Projecto  SESYBON 

DLB N.º 1722/10  | Presente o pedido do Instituto Politécnico de Leiria, registado na 

ENT.2010/22695, que constitui anexo à presente deliberação e que dela faz parte 
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integrante, solicitando que a Câmara Municipal de Leiria manifeste o interesse em 

relação à candidatura do projecto “SESYBON-Efficiency increasing of Security Systems 

across the Boarders” ao 7.º Programa Quadro de I&D, com a maior brevidade possível, 

uma vez que carta de expressão de interesse deverá ser entregue aos parceiros 

internacionais até ao final do mês de Novembro. 

De salientar, que o apoio pretendido apenas tem como objectivo tornar a 

candidatura mais forte em sede de avaliação, não sendo vinculativo e não acarretando 

qualquer encargo para as instituições que o emitem.  

Por se tratar de assunto que carecia de alguma celeridade, a Carta de 

Expressão de Interesse, foi preenchida de acordo com o modelo enviado, assinada 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e enviada ao Instituto Politécnico de 

Leiria, no dia 19 de Novembro de 2010. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  

tomar conhecimento e concordar com a emissão da Carta de Expressão de Interesse, 

relativa ao pedido efectuado pelo Instituto Politécnico de Leiria, no âmbito da 

candidatura do projecto “SESYBON-Efficiency increasing of Security Systems across 

the Boarders”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 
��������  G AB I N E T E  D E  AP O I O  AO  SE N H O R  VE R E AD O R  G O N Ç AL O  L O P E S  

 

13.1. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco rel ativas ao mês de Outubro 

DLB N.º 1723/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, a nota de despesa 

do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no Teatro Miguel 

Franco, durante o mês de Outubro de 2010, no valor de €3.910,11. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou por  unanimidade  

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €3.910,11, referente às 

despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco e suportadas pelo Teatro José Lúcio da 

Silva, durante o mês de Outubro de 2010, no valor de €3.910,11. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4267/10, de 23 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.2. Plano de Actividades e Orçamento 2011 do Teat ro José Lúcio da Silva 

DLB N.º 1724/10  | Presente, pelo Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes, o Plano de 

Actividades e Orçamento para o ano de 2011 do Teatro José Lúcio da Silva. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

submeter a proposta do Plano de Actividades e Orçamento do Teatro José Lúcio Silva, 
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referente ao ano de 2011 (ANEXO D), ao abrigo da alínea a) e c) do n.º 2 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, à Assembleia Municipal para aprovação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.3. Cedência do autocarro do Município à EB1 Marr azes. Ratificação de 

despacho 

DLB N.º 1725/10  | Presente o pedido da EB1 de Marrazes (Entfe. 2010/8271), 

solicitando a cedência do autocarro do Município para assegurar o transporte de alunos 

daquela escola, para a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira onde participaram na 

acção “O Clube do Sr. B: Projecto de Leitura na Internet” – Actividade do Município no 

dia 18 de Novembro de 2010, entre as 9horas e as 10h30min e entre as 10h30min e as 

12h15min. Solicita-se a ratificação do despacho do Senhor Vereador Gonçalo Lopes 

que autorizou esta cedência. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  

ratificar o despacho do Senhor Vereador, autorizando a cedência do autocarro do 

Município. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto catorze  

��������  GAB I N E T E  D E  AP O I O  À  SE N H O R A VE R E AD O R A B L AN D I N A O L I V E I R A  

 

14.1. Apoio à Freguesia de Carvide para colocação d e um bebedouro público  

DLB N.º 1726/10  | Presente, pela Senhora Vereadora Blandina Oliveira, o pedido de 

apoio remetido pela Junta de Freguesia de Carvide (ENT. 2010/8349) para colocação 

de um bebedouro público; 

Considerando que a colocação do bebedouro é um bem necessário à população 

de Carvide, tendo em conta que a água é potável e por se tratar de um local central, de 

passagem, perto do Posto Médico, Junta de Freguesia e Igreja Paroquial, conforme 

consta da informação técnica do Departamento de Obras Municipais (anexo I); 

Considerando a informação do Senhor Presidente de Junta da Freguesia de 

Carvide (Anexo II); 

Atento ao manifesto interesse municipal da obra em apreço, propõe-se a 

atribuição de um apoio financeiro à Freguesia de Carvide, no valor de €970,00 

(novecentos e setenta euros). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  unanimidade  conceder apoio 
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financeiro à Freguesia Carvide, no valor de €970,00 (novecentos e setenta euros) para 

construção de um bebedouro público. 

Mais deliberou que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

freguesia de Carvide seja efectuada após apresentação das facturas, confirmação dos 

trabalhos realizados, pelos Técnicos do Departamento de Obras Municipais do 

Município de Leiria e verificação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, relativo à aplicação das normas técnicas sobre acessibilidades. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2010, 

rubrica 2010/I/73, e foi objecto de proposta de cabimento n.º 3758/10, de 12 de 

Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

14.2. Minuta de Adicional ao Protocolo celebrado en tre o Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, I. P., o Município de Leiria  e a Freguesia de Marrazes 

DLB N.º 1727/10 | Em 12 de Janeiro de 2005, o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I. P. (doravante designado por IEFP, I. P.) celebrou com a Câmara 

Municipal de Leiria e a Junta de Freguesia de Marrazes um Protocolo cuja finalidade é 

a constituição de um direito de superfície, a título gratuito, sobre dois lotes de terreno 

que fazem parte do loteamento da Zona Industrial da Cova das Faias, sitos na 

Freguesia de Marrazes, designados por lote “Eq. A” com a área de 15.095 m2 e lote 

“Eq. B” com a área de 4.4848 m2 para construção de um Centro de Formação 

Profissional. 

Em 1 de Janeiro de 2009 foi deliberado em reunião da Câmara Municipal de 

Leiria a aprovação da minuta de escritura de constituição de direito de superfície com o 

IEFP, I. P. sobre os dois lotes anteriormente referidos. 

Em 24 de Junho de 2010, o IEFP, I. P. comunica à Câmara Municipal de Leiria 

(ENT 2010/13566) a sua intenção de constituir o direito de superfície relativamente ao 

lote “Eq. A” . Foi dado conhecimento à Junta de Freguesia de Marrazes. 

Em 30 de Junho de 2010 (ENT 2010/19173) a Freguesia de Marrazes comunica 

à Câmara Municipal a deliberação da sua Assembleia de Freguesia na qual ratifica a 

prévia decisão da cedência do direito de superfície sobre o lote “Eq. A” a favor do IEFP, 

I. P. continuando disponível o lote “Eq. B”, enquanto propriedade da Junta de 

Freguesia, em virtude do IEFP, I. P. ter prescindido da sua utilização. 

Considerando a importância e interesse que a construção e instalação de um 

Centro de Formação Profissional representa para a Região de Leiria, quer no que 

respeita à prossecução das atribuições do IEFP, I. P. no âmbito do emprego e da 

formação profissional, quer no que respeita ao desenvolvimento do Município de Leiria 

e da Freguesia de Marrazes, é presente minuta de Adicional ao Protocolo celebrado 



2207 (51) 
 

CMLeiria/Acta n.º 29, de 2010.11.30 

Im-DA-15-09_A0 

 

entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., o Município de Leiria e a 

Freguesia de Marrazes, cujo teor se transcreve: 

“M INUTA DE ADICIONAL AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DO EMPREGO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL , I. P., O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A FREGUESIA DE MARRAZES” 

Entre os seguintes outorgantes: 

Junta da Freguesia de Marrazes, pessoa colectiva de direito público n.º 507 280 059, 

representada pela Senhora Presidente, Dr.ª Maria Isabel Afonso Pereira Santos, 

portadora do Bilhete de Identidade n.º ……………, com poderes para o acto, nos 

termos da Deliberação da Junta de Freguesia de …/…./2010; 

Câmara Municipal de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, 

representada pelo seu Presidente, Dr. Raul Miguel de Castro, portador do Bilhete de 

Identidade n.º ……………, com poderes para o acto, nos termos da Deliberação 

Camarária de …/…/2010; 

E 

IEFP, IP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, com sede na Rua de 

Xabregas, n.º 52, em Lisboa, pessoa colectiva de direito público n° 501 442 600, 

devidamente representado neste acto pelo Dr. Francisco Caneira Madelino, portador do 

Bilhete de Identidade n.º 6288087, emitido em 11/10/2001, pelo Arquivo de 

identificação de Lisboa, na qualidade de Presidente do Conselho Directivo, com 

suficiência de poderes para o acto, nos termos do artigo 3.º dos Estatutos do Instituto 

do Emprego e da Formação Profissional, I.P. – Portaria n.º 637/2007 de 30 de Maio, 

alterados e republicados pela Portaria n.º 570/2009, de 29 de Maio, e da Deliberação 

do Conselho Directivo de …/…/2010. 

É celebrado o presente Adicional ao Protocolo de 12.01.2005, que obteve o acordo de 

princípio de Sua Excelência O Secretário de Estado do Emprego e da Formação 

Profissional, por despacho de 28.09.2010. 

Os outorgantes acima identificados, acordam entre si, a presente alteração ao 

Protocolo celebrado em 12 de Janeiro de 2005, designadamente a Cláusula Primeira, 

que passa a apresentar a seguinte redacção. 

Cláusula 1.ª 

A Câmara Municipal de Leiria acorda com a Junta de Freguesia de Marrazes, 

proprietária do prédio urbano designado por lote “A”, com a área de 15 095,00 m2, sito 

na Zona Industrial – Cova das Faias, Lugar de Pinheiros, freguesia de Marrazes, em 

Leiria, inscrito sob o artigo matricial n.º 9073, e com o registo predial n.º 6208, constituir 

a favor do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, a título gratuito, o direito 

de superfície sobre o imóvel em apreço, nas seguintes condições: 

a) O lote de terreno sobre o qual se constitui o direito de superfície destina-se à 

construção de um Centro de Formação Profissional; 

b) (…) 
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c) (…) 

d) (…) 

e) (…) 

f) (…) 

g) (…) 

h) (…) 

Os Contratantes obrigam-se reciprocamente ao cumprimento deste Adicional ao 

Protocolo de 12.01.2005, que é feito em triplicado, devidamente assinado e carimbado, 

ficando um exemplar em poder de cada outorgante.  

Leiria, … /…./2010 

OS PRIMEIROS OUTORGANTES  

A Junta de Freguesia de Marrazes | (Maria Isabel Afonso Pereira Santos) 

A Câmara Municipal de Leiria | (Raul Miguel de Castro) 

O SEGUNDO OUTORGANTE  

O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. | (Francisco C. Madelino)” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  unanimidade  

concordar com a minuta de Adicional do Protocolo acima transcrito, bem como conferir 

poderes ao Senhor Presidente da Câmara para proceder à sua assinatura. 

Mais deliberou  enviar cópia da presente deliberação à Junta de Freguesia de 

Marrazes. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quinze 
��������D I V I S ÃO  D E  C O M U N I C AÇ ÃO ,  R E L AÇ Õ E S  PÚ B L I C A S  E  C O O P E R AÇ ÃO  

 
Convite ao Senhor Presidente para participar na cer imónia da assinatura do 

protocolo de geminação entre Saint-Maur-des-Fossés e a cidade de Ramat 

Hasharon de Israel 

DLB N.º 1728/10  | A cidade de Saint-Maur-des-Fossés, geminada com Leiria desde 

1982, estabeleceu uma nova geminação com a cidade de Ramat Hasharon de Israel, 

tendo o primeiro acto da formalização da geminação sido assinado em Ramat 

Hasharon em Julho de 2009. A cerimónia recíproca e que conclui o processo desta 

geminação, terá lugar em Saint-Maur-des-Fossés no próximo dia 12 de Dezembro de 

2010. 

Henri Plagnol, o “maire” de Saint-Maur-des-Fossés, em carta dirigida ao Sr. 

Presidente, refere que estando particularmente ligado aos laços que unem as nossas 

cidades, ficaria particularmente honrado e igualmente feliz, que os presidentes das sete 

cidades geminadas com Saint-Maur-des-Fossés, pudessem estar a seu lado naquele 

dia para acolher a delegação de Ramat Hasharon. 
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Expressando vivamente o quanto seria de importante a presença do município 

de Leiria naquele acto, através do seu Presidente, é igualmente especificado que a 

cerimónia terá lugar ao fim da tarde do dia 12 de Dezembro (Domingo) sendo da 

responsabilidade do município de Saint-Maur-des-Fossés o almoço e jantar de 

domingo, assim como o alojamento para a noite de domingo para segunda-feira. 

Face à importância de que se reveste o acto da geminação entre Saint-Maur-

des-Fossés e Ramat Hasharon, considera-se de elevado interesse e prestigiante a 

presença do Senhor Presidente naquela cerimónia, sendo da responsabilidade desta 

Câmara apenas as despesas inerentes à sua viagem e que se cifram em €217,00  (com 

isenção de IVA). 

A Câmara Municipal, após analisar o assunto, considerando que se trata de uma 

geminação com uma cidade com a qual Leiria está irmanada desde 1982 e face  ao 

enorme interesse manifestado pelo “maire” Henri Plagnol para que as cidades com 

quem Saint-Maur-des-Fossés está geminada se fizessem representar pelos seus 

presidentes, deliberou por unanimidade  concordar com a presença do Senhor 

Presidente na cerimónia protocolar alusiva à formalização da geminação com Hamat 

Hasharon de Israel, suportando as despesas inerentes à sua viagem, no valor de 

€217,00.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

4277/10, de 25 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dezasseis 
��������GA B I N E TE  D E  A P OI O  A O SE N H O R  PR E S I D E N TE  

 

Tarifário dos Resíduos Sólidos Urbanos para 2011 

DLB N.º 1729/10  | Considerando o estipulado no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro, «Os preços e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos 

municípios relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos (...) não devem ser 

inferiores aos custos directa e indirectamente suportados com a prestação desses 

serviços (...)», propõe-se a presente forma de actualização do tarifário de RSU. 

 Ano 2011 

 Tarif. Mensal 

Domésticos e Instituições 

Consumo de água até 5 m3/mês: €2 
Consumo superior a 5 m3/mês: €2+€0,25/m3, sendo apenas 
considerados os consumos de água superiores a 5m3/mês 

Estado € 4 + € 0,40/m3 

Ind. Com. Serv. € 4 + € 0,35/m3 

 Tarif. / Baldeação 

Prod. Especiais €12,00 
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Sit. Especiais Tarif. mensal  

0-500 m2 € 11,50 

501-1000 m2 € 23,00 

1001-2500 m2 € 46,00 

2501-5000 m2 € 90,00 

+ 5000 m2 € 178,00 

Com efeito, uma maior equidade e justiça em termos da aplicação do tarifário a 

todos os clientes domésticos, dada a utilização, por muitos, de captações de águas 

subterrâneas, com as devidas repercussões ao nível dos valores aplicados, justifica a 

manutenção de uma componente fixa, neste tarifário, a qual corresponderá a €2 

mensais, para consumos dos 0 aos 5 m3 de água mensais, aplicada a todos os 

consumidores domésticos e instituições do nosso concelho. Esta componente fixa 

reflecte, ainda, a disponibilidade permanente e diária dos serviços de recolha e 

transporte de RSU e a segurança do seu encaminhamento adequado. Aos consumos 

domésticos e instituições superiores a 5 m3 será adicionada uma componente variável, 

de €0,25 / m3. Esta indexação ao consumo da água visa promover a poupança de água 

junto dos consumidores como bem precioso e indispensável que é. Deste modo a uma 

maior poupança de água corresponderá um valor de tarifa de RSU menor. 

Refira-se, ainda, o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos II – 2006 a 

2016 –«PERSU II», que atribui grande importância à necessidade de adequar os 

tarifários por forma a desincentivar a produção de resíduos indiferenciados, reflectir 

clara e correctamente as despesas de gestão e incentivar os esforços de adesão ao 

sistema de deposição/recolha selectiva de materiais e a outras formas de valorização e 

eliminação de resíduos, reforçando como orientação fundamental da política ambiental 

o princípio do poluidor-pagador. 

O Plano salienta, ainda, a importância dos sistemas de gestão possuírem 

contabilidade analítica, a par de uma população consciencializada que entenda a 

importância da boa gestão de resíduos, suportada por um tarifário concordante. Por 

seu lado, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, clarifica, no seu artigo 10.º, a 

necessidade de harmonização custo/benefício ao estipular que «O regime económico e 

financeiro das actividades de gestão de resíduos visa a compensação tendencial dos 

custos sociais e ambientais que o produtor gera à comunidade ou dos benefícios que a 

comunidade lhe faculta, de acordo com um princípio geral de equivalência.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria,  com 

os votos contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos 

Vitorino e Filipa Alves e com o voto de abstenção da Senhora Vereadora Isabel 

Gonçalves eleitos pelo Partido Social-Democrata, aprovar a presente proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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 Processos de obras submetidos a despacho  

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, o 

Senhor Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO E). 

 

 

 Encerramento da reunião   

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos mandando que, de tudo 

para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Técnica, 

mandei escrever e subscrevo. 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ __________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


